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Den lange, lange Sti over Myrene og ind i Sko-

gene, hvem har trakket op den? Manden,

Mennesket, den ferste som var her. Det var ingen

Sti for ham. Siden fulgte et og andet Dyr de svake

Spor over Moer og Myrer og gjorde dem tydeligere,

og siden igjen begyndte en og anden Lap at snuse

Stien op og gaa den naar han skulde fra Fjaeld til

Fjaeld og se til sin Ren. Slik blev Stien til gjennem

den store Almenning som ingen eiet, det herrelose

Land.

Manden kommer gaaende mot Nord, Han bserer

en Saek, den forste Saek, den indeholder Niste og

nogen Redskaper. Manden er staerk og grov, han

har rodt Jaernskjaeg og smaa Ar i Ansigtet og paa

Haenderne — disse Saartomter, har han faat dem
i Arbeide eller i Strid? Han er kanske kommet fra

Straf og vil skjule sig, han er kanske Filosof og

soker Fred, men ialfald saa kommer han der, et

Menneske midt i denne uhyre Ensomhet. Han gaar

og gaar, det er stilt for Fugler og Dyr omkring ham,

stundom taler han et eller andet Ord med sig selv:

Aaja Herregudi sier han. Naar han kommer over
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Myrene og til venlige Steder med en aapen Slette i

Skogen ssetter han Saekken ned og begynder at

vandre omkring og undersoke Forholdene, efter en

Stund kommer han tilbake, tar Ssekken paa Ryg-

gen og gaar igjen. Det varer hele Dagen, han ser

paa Solen hvad det lider, det blir Nat og han kaster

sig paa sin Arm i Lyngen.

Om nogen Timer gaar han igjen, aaja Herregudl

gaar igjen ret mot Nord, ser paa Solen hvad det

lider, holder Maaltid paa en Leiv Flatbrod og Gjeit-

ost, drikker Vand i en Baek og fortsaetter sin Gang.

Ogsaa denne Dag gaar med til bans Vandring, for

han maa undersoke saa mange venlige Steder i Sko-

gen. Hvad gaar han efter? Efter Land, efter Jord?

Han er kanske en Utvandrer fra Bygdeme, han

bar 0inene med sig og speider, stundom stiger han

op paa en Haug og speider. Nu synker Solen igjen.

Han gaar paa Vestsiden af et Dalfore med blan-

det Skog, her er ogsaa Lovskog og Grsesbund, det

raekker i Timer, det skumrer, men han borer et

lite Sus av en Elv, og dette lille Sus opliver ham
som noget levende. Da han kommer op paa Hoiden

ser han Dalen i Halvmorke nedover og Isengst ute

Himlen mot Ser. Han Isegger sig.

Om Morgningen staar ban foran et Landskap av

Skog og Beitesmark, ban stiger ned, her er en gron

Li, han ser et Skimt av Elven langt nede og en

Hare som saetter over den i et Sprang. Manden nik-

ker som om det just hover at Elven ikke er bredere



end et Sprang. En rugende Rype slaar pludselig

op ved bans Fetter og hvseser vildt imot ham, og

Manden nikker igjen at her paa Stedet er Dyr og

Fugler, det hover atter! Han vandrer i Blaabser-

lyng og Tyttebaerlyng, i den syvtakkede Skogstjaerne

og i Smaabregner; naar han stanser hist og her og

graver med et Jaern i Jorden finder han her Muld-

jord og der Myr, gjodslet av flere Tusen Aars Lov-

fald og rotten Kvist. Manden nikker at her slaar han

sig ned, jo det gjor han, slaar sig ned. I to Dager

vedblir ban at streife om i Omegnen, men vender

om Kvasldene tilbake til Lien. Han sover om Naet-

terne paa et Barleie, han er blit saa hjemme her,

han bar alt et Barleie under en Bergbammer.

Det vaerste badde vseret at finde Stedet, dette in-

gens Sted, men bans; nu blev Dagene op tat av Ar-

beide. Han begyndte straks at loipe Naever i de

fjsernere Skoger nu mens Sevjen var i Traerne, ban

la Naeveren i Pres og torket den, naar ban badde en

stor Bor bar han den alle Milene tilbake til Bygden

og solgte den til Bygningsbruk. Og hjem til Lien

bar han atter nye Saekker av Matvarer og Vaerktoi,

Mel, Flaesk, en Gryte, en Spade, gik Stien frem og

tilbake og bar og bar. En fodt Baerer, en Pram gjen-

nem Skogene, aa det var som han elsket sit Kald

at gaa meget og baere meget, som om det ikke at

ha en Bor paa Ryggen var en lat Tilvaerelse og ikke

noget for ham.

Han kom en Dag med sin tunge Bor og desuten
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leiende to Gjeiter og en Ungbuk i Baand. Han var

lykkelig for sine Gjeiter som om de hadde vaeret

Kjyr og var god mot dem. Det forste fremmede

Menneske kom forbi, en vandrende Lap, ban saa

Gjeiterne og forstod at ban var kommet til en Mand
som badde slaat sig ned ber, ban sa:

Skal du bo ber for godt? — Ja, svarte Manden.

— Hvad du beter? — Isak. Du vet ikke av en

Kvindfolkbjaelp til mig? — Nei. Men jeg skal orde

det der jeg farer. — Gjor saa! At jeg bar Dyr og

ingen til at passe dem.

Isak altsaa, ogsaa det vilde Lappen orde, Man-

den i Marken var ingen Remling, ban opgav sit

Navn. Han en Romling? Saa var ban blit funden.

Han var bare en ufortroden Arbeider, ban slog

Vinterfor til sine Gjeiter, begyndte at rydde Mark,

at bryte Aker, at baere Sten bort, mure Gjaerder av

Sten. Om Hosten fik ban en Bolig op, en Gamme av

Torv, den var tset og varm, det knaket ikke i den

1 Storm, den kunde ikke braende op. Han kunde gaa

ind i dette Hjem og lukke Doren og vaere der, ban

kunde staa utenfor paa Dorbellen og eie bele Byg-

ningen bvis nogen kom forbi. Gammen var delt i

to, i den ene Ende bodde ban selv, i den anden Dy-

rene, inderst mot Bergbammeren badde ban ind-

rettet sit Hoibus. Alt var der.

Et Par nye Lapper kommer forbi. Far og Son,

de staar og bviler paa sine lange Staver med begge



Haender og ser paa Gammen og paa Rydningen og

horer Gjeitbjaelderne opi Lien.

Ja Goddag, sier de, og at her er kommet gromt

Folk i Marken! — Lapperne de slesker altid.

Dokker vet ikke av nogen Kvindfolkhjaelp til mig?

svarer Isak. For han har bare denne Ting i Hodet.

— Kvindfolkhjaelp? Nei. Men vi skal orde det. —
Dokker maatte ha vaeret saa godagtig! Og at jeg har

Hus og Jord og Dyr, men ingen Kvindfolkhjaelp,

skal dokker si.

Aa han hadde sokt efter denne Kvindfolkhjaelp

hver Gang han var nede i Bygden med sin Nsever,

men ingen faat. De hadde set paa ham, en Enke,

et Par aeldre Piker, og ikke vaaget sig til at love

ham Hjaelp, hvad det nu kunde komme av, Isak for-

stod det ikke. Forstod han det ikke? Hvem vilde

tjene hos en Mand i vide Marken, Mile til Folk, ja

en Dagsreise til naeste Menneskeboligl Og Manden
selv han var ikke det Spor sot eller nydelig, men
tvaertimot, og naar han talte da var han jo ingen

Tenor med Oinene mot Himlen, men litt dyrisk og

grov i Rosten.

Saa var det bare at vaere alene.

Om Vinteren gjorde han store Traetraug og solgte

i Bygden og bar Saekker med Mat og Redskaper

hjem igjen i Sneen, det var haarde Dager, han var

faestet til en Bor. Da han hadde Dyr og var alene

til at passe dem kunde han ikke forlate dem for
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laengere Tid isenn, og hvorledes bar ban sig da ad?

Ned gjor opfindsom, bans Hjaerne var staerk og

ubrukt, ban evet den op til mere og mere. Det for-

ste ban gjorde for ban gik bjemmefra var at sHppe

Gjeiterne ut saa de fik bite Maetten sin av Ris i Sko-

gen. Men ban visste ogsaa en anden Raad: ban

baengte op et Holke, et stort Kjorrel, ved Elven og

lot et enkelt Vanddryp fylde det, det tok fjorten

Timer at fylde det. Naar Holket var fuldt til Ran-

den badde det faat akkurat den rette Vaegt og sank

ned fra sin Stilling, men idet det sank trak det i

en Line som stod i Forbindelse med Heibuset, en

Lem aapnedes og tre Gjeitmater faldt ned: Dyrene

fik Mat.

Slik bar ban sig ad.

Et sindrig Paafund, ja kanske en Indskytelse fra

Gud, Manden var selvbjulpen. Det gik godt like til

senbostes, saa kom det Sne, saa kom det Regn, saa

kom det Sne igjen, varig Sne, Maskineriet virket

gait, Kjorlet fyldtes av Nedboren og aapnet Lem-

men fortidlig. Manden daekket Kjorlet over, saa gik

det godt igjen en Tid, men da Vinteren kom fros

Vanddryppet til Is og Maskineriet stanset belt.

Da maatte bans Gjeiter som Manden selv laere at

undvaere.

Haarde Dager, Manden skulde bat Hjaelp, men
badde ingen og blev allikevel ikke raadlos. Han
vedblev at arbeide og gjore Hjemmet istand, ban

fik Vindu i Gammen, to Glasruter, det blev en maer-
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kelig og lys Dag i hans Liv, han behovet ikke at

braende paa Gruven for at se, han kunde sitte inde

og arbeide Traetraug i Dagslys. Det bedredes og

dagedes, aaja Herregud! Han laeste aldrig i en Bok,

men hadde ofte sine Tanker paa Gud, det kunde

ikke undgaas, det var Troskyldighet og Baeven.

Stjaernehimlen, Suset i Skogen, Ensomheten, den

store Sne, Vaelden paa Jorden og over Jorden gjorde

ham dyp og andaegtig mange Ganger i Dognet, han

var syndig og gudfrygtig, om Sondagene vasket han

sig til iEre for Helgen, men arbeidet da som ellers.

Vaaren kom, han dyrket sin lille Jord og satte

Potet. Det var nu blit en storre Buskap, hver Gjeit

hadde faat Tvillinger, det var syv Gjeiter med smaat

og stort i Marken. Han utvidet Fjoset med Frem-

tiden for 0ie og satte ogsaa et Par Ruter ind hos

Dyrene. Det lysnet, det dagedes i alle Maater.

En Dag saa kom Hjaelpen. Hun krysset laenge

frem og tilbake opi i Lien for hun vaaget sig frem,

det blev Kvaeld for hun kom sig til det, men saa

kom hun — en stor, brunoiet Pike, hun var saa

frodig og grov, med tunge gode Haender, med Ho-

mager paa Fotteme skjont hun ikke var Lap og

med en Kalveskinds Saek paa Ryggen. Hun kunde

vaere ute i Aarene, hoflig talt op til tredive.

Hvad hadde hun at frygte, men hun hilste og

skyndte sig at si: Jeg skulde bare over Fjaeldene og

derfor saa gik jeg denne Veien. — Naa, sa Manden.

Han forstod hende bare saavidt, hun talte utydelig
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og vendte desuten Ansigtet bort. — Ja, sa hun. Og
del er saa meget til lang Veil — Ja, svarte ban.

Skal du over Fja^ldene? — Ja. — Hvad skal du der?

— Jeg bar Folket mit der. — Naa, bar du Folket dit

der. Hvad du beter? — Inger. Hvad du beter. —
Isak. — Naa, Isak. Er det du som bor ber? — Ja

ber bor jeg og slik som du nu ser det. — Det skulde

vel ikke vaere uvennes! sa bun rosende.

Han var bbt en bel Kar til at taenke sig om og

nu faldt det bam ind at hun var kommet ens ^rend,

ja at bun var gaat bjemmefra som i Forgaars og

skulde bare bit. Hun badde kanske bort at ban

manglet Kvindfolkbjaelp.

Gaa ind og bvil Fotterne, sa ban.

De gik ind i Gammen og aat av bendes Niste og

drak av bans Gjeitmselk; saa kokte de Kaffe som
bun badde med i en Blaere. De koset sig med Kaffe

fer de gik tilsengs. Han laa og var graadig efter

bende om Natten og fik bende.

Om Morgningen gik bun ikke igjen og bele Da-

gen gik bun beller ikke igjen, men var til Nytte og

maelket Gjeiterne og skuret Kjorler med fin Sand

og fik dem rene. Hun gik aldrig mere. Inger hette

bun. Isak bette ban.

Saa blev det et andet Liv for den ensomme Mand.

Det var nu det at bans Kone talte utydelig og idelig

vendte sig bort fra Folk for Hareskaarets Skyld i

bendes Ansigt, men det var intet at klage over.

Uten denne vansirede Mund var bun vel aldrig
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kommet til ham, Hareskaaret var bans Held. Og
han selv, var han uten Lyte? Isak med Jaemskjaeg-

get og den altfor rotvoksede Krop, han var som en

gruelig Kvaernkall, ja han var som set gjennem en

Hvirvel i Ruten. Og hvem andre gik med et slikt

Opsyn i Ansigtet! Han syntes hvert 0ieblik at kunne

slippe et Slags Barrabas los. Det var meget at ikke

Inger raendte sin Vei.

Hun raendte ikke. Naar han var borte og kom
hjem igjen var Inger ved Gammen, de to var ett,

Gammen og bun.

Det blev et Menneske mere at forsorge for ham,

men det lennet sig, han slap mere bort, ban kunde

faa rore sig. Der var nu Elven, en hyggelig Elv og

foruten det at den var hyggelig av Utseende ogsaa

det at den var dyp og strid, det var ingenlunde en

ringe Elv og den maatte komme fra et stort Vand
opi Fjaeldet. Han skaffet sig Fiskeredskaper og sokte

Vandet op, han kom hjem igjen om Kvaelden med
en Bor 0rret og Royr, Inger tok imot bam med For-

undring og var overvaeldet og ikke bedre vant, bun

slog Haenderne sammen og sa: Du store Verden for

dig! Hun maerket vel at ban syntes om hendes Ros

og blev stolt over den, bun sa endnu flere gode Ord:

at bun hadde aldrig set slikt, at bun forstod ikke

hvorledes han hadde baaret sig ad!

Ogsaa paa anden Maate var Inger velsignet,

Skjont hun ikke hadde noget berlig Hode med For-

stand i saa hadde bun to Sauer med Lam bos en
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eller anden av sit Folk, og dem hentet hun. De var

det nedvendigste som kunde hjembringes til Gam-
men nu, Sauer med Uld og Lam, fire Liv, Buskapen

ekedes i stor Maalestok og det var et Regnestykke

og en Forunderlighet hvorledes den oket. Inger hen-

tet desuten Klaer og andre Smaating som hun eiet,

et Speil, en Traad med nogen pene Glasperler paa,

Karder og Rok. Se, drev hun paa slik blev det snart

fra Gulv til Tak og Gammen kunde ikke rumme alt!

Isak blev naturlig bevseget ved denne jordiske Mid-

del, men taus som han altid var hadde ban ondt

for at uttale sig, han rugget ut paa Dorhellen og

saa paa Veiret og rugget ind igjen. Javisst hadde

han vaeret svsert heldig og han kjendte mere og mere

Forelskelse i sig, Dragelse, eller hvad det kunde

kaldes.

Du skal ikke vor med saa megetl sa han. — Jeg

bar endda mere et Sled. Og saa bar jeg han Si-

vert Morbror, bar du bort om ban? — Nei. — Ja

ban er en rik Mand. Han er Herredskasserer for

Bygden.

Forelskelse gjor den Kloke dum, ban vilde vise

sig velbehagelig paa sin Maate og gjorde formeget

av det: Hvad jeg skulde sagt, sa han; du gjor ikke

at hyppe Poteten. Jeg skal hyppe ban naar jeg

kommer bjem i Kvseld.

Dermed tog han 0ksen og gik tilskogs.

Hun borte ham bugge i Skogen, det var ikke

langt borte, bun borte paa Braket at det var store
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Trser han fseldte. Da hun hadde hort paa det en

Stund gik hun ut paa Akeren og gav sig til at hyppe

Poteten. Forelskelse gjor den Dumme klok.

Han kom hjem om Kvaelden og drog en uhyre

Tommerstok i Rep. Aa den aldeles grove og tro-

skyldige Isak, han larmet det han kunde med Stok-

ken og kremtet og hostet for at hun skulde komme
ut og bli ikke saa lite slagen over ham.

Jeg mener du er gal! sa hun ogsaa meget rigtig

da hun kom. Du er da vel et Menneske! sa hun. —
Manden svarte ikke. Faldt ham ikke ind. At vsere

litt mere end et Menneske mot en Tommerstok var

ikke noget at snakke om. — Og hvad du skal ha

den Stokken til? spurgte hun. — Nei det vet jeg

ikke, svarte han kostbar.

Men nu saa han at hun alt hadde hyppet Poteten

og det gjorde hende naesten like saa dygtig som
han. Det var ikke efter hans Sind, han loste Repet

av Stokken og gik med det. — Gaar du igjen? spurte

hun. — Ja, svarte han forarget.

Han kom med en Stok til, blaaste ikke og larmet

ikke, men drog den bare som en Okse frem til

Gammen og la den ned.

Han drog i Sommerens Lop mange Tommerstok-

ker til Gammen.
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En Dag saa la Inger atter Niste i sin Kalveskinds

Saek og sa: Nu gaar jeg over til Folket mit igjen

en Snoptur. — Naa, sa Isak. — Ja jeg skulde ha

snakket med dem som snarest. —
Isak fulgte ikke ut med hende med det samme,

men drygde laenge. Da han endelig rugget ut paa

Derhellen og aldeles ikke lot nysgjaerrig og fuld av

tunge Anelser holdt Inger paa at forsvinde i Skog-

kanten. — Hm. Kommer du igjen? ropte han og

kunde ikke bare sig. — Kommer jeg ikke igjenl

svarte hun. Du aper! — Naa. —
Saa var han alene igjen, jaja Herregudl Med sine

Arbeidskrsefter og sin Arbeidslyst kunde han ikke

gaa ut og ind i Gammen og bare vaere i Veien for

sig selv, han begyndte at gjore noget, ry Tommer,
telgje Stokkene flate paa to Sider. Han drev paa til

Kvaelden, saa maelket han Gjeiterne og gik tilsengs.

0de og stille i Gammen, det tidde tungt fra Torv-

vseggene og fra Jordgulvet, han var dypt og alvorlig'

alene. Men Rokken og Kardeme var paa sin Plass

og Perleme paa sin Traad laa vel forvaret i en

Pose under Taket, Inger hadde intet tat med sig.
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Men Isak var saa uendelig dum at han blev merk-

raed lyse Sommernatten og saa baade det ene og

del andre snike sig forbi Ruterne. Da Klokken efter

Lyset kunde vaere omkring to stod han like saa

godt op igjen og aat Frokost, et uhyre Grotfat for

hele Dagen, saa han skulde slippe at hsefte bort

Tiden med ny Koking. Han brot Nyland tilkvaelds,

et Tillaeg til Potetakeren.

Han skiftet med at ry Tommer og bryte Jord 1

tre Dager — saa vilde vel Inger komme imorgen.

Det var ikke formeget om han hadde Fisk til hende

naar hun kom, men han vilde ikke ta Benveien og

likefrem gaa imot hende op gjennem Fjaeldet, men
gjore en Omvei til Fiskevandet. Han kom ind i

ukjendte Regioner av Fjseldet, her var nu graat

Berg og brunt Berg og her var Smaasten saa tunge

t de kunde vaere av Bly eller Kobber. Her kunde

N/aere meget i disse brune Stenene, kanske baade

Guld og Solv, han forstod sig ikke paa det og det

samme kunde det vaere for ham. Han kom til Van-

det, Fisken nappet godt om Natten i det myggfulde

Veir, del blev igjen en Bor av Royr og 0rret og

Inger skulde faa se! Da han gik hjem igjen om
Morgningen den samme Omvei som han var kom-

met fandt han paa at ta med sig et Par av de

tunge Smaastener fra Fjseldet, og de var brune med
morkeblaa Flaekker i og saa maegtig tunge.

Inger var ikke kommet og kom ikke. Det var nu

Markens Grade I 2
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fjerde Dagen. Han maelket Gjeiterne som dengang

han var alene med dem og ikke hadde nogen an-

den til det, saa gik han op i et Stenbrudd og bar

frem til Gaardsplassen store Hanger av hovelig

Sten til en Mur. Han hadde Alverdens mange Gjore-

maal.

Den femte Kvaelden gik han tilsengs med en li-

ten Mistanke i Hjsertet, men der var nu forresten

Rokken og Karderne og der var Perlerne. Samme
0de i Gammen og ikke en Lyd, det blev lange Ti-

mer, og da han endelig horte som et Slags Tramp
utenfor forstod han jo at det bare var noget han

syntes. Aaja Herregud! sa han i sin Forlatthet, og

slike Ord frembragte ikke Isak uten at han mente

dem. Der horte han nu Trampingen igjen og litt

efter saa han noget glide forbi Ruterne, hvad det

nu var, noget med Horn, livagtig. Han sprang op,

ut paa Derhellen og saa et Syn. Gud eller Satan!

mumlet han, og slikt sa ikke Isak uten at han var

nodt til det. Han saa en Ku, Inger og en Ku, de

forsvandt i Fjoset.

Hvis han nu ikke stod der og horte at Inger talte

saa smaat med Kua i Fjoset vilde han ikke ha trodd

sig selv, men der stod han. I samme 0ieblik fik han

en ond Anelse: Gud velsigne hende, naturligvis, det

var en makelos og Pokkers Kone, men formeget

var formeget. Rokken og Karderne, lat gaa med
dem, og Perlerne var mistasnkelig fine, men lat gaa

med dem ogsaa! Men en Ku, kanske funden paa en
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Vei eller i en Bumark, den vilde bli savnet av Eier-

manden og opspurt.

Inger traadte ut av Fjoset og sa smaaleende av

Stolthet: Jeg kom bare med Kua mi! — Naa, svarte

ban. — Jeg blev saa laenge, for jeg kunde ikke gaa

haardere med hende over Fjseldet. Hun er med
Kalv. — Kom du med en Ku? sa ban. — Ja, sa bun
og var spraekkefaerdig av Rikdom paa denne Jord.

Eller tror du jeg staar og aperl sa bun. — Isak

frygtet det vserste, men aget sig og sa bare: Du maa
komme ind og faa dig Mat. —

Saa du Kua? Var bun ikke pen? — Makelos.

Hvor bar du faat bende? spurte ban saa likegyldig

som ban kunde. — Hun beter Guldborn. Hvad skal

du med den Muren du bar muret ber? Du arbeider

dig ibjael, det gjor du. Nei kom og se paa Kual

De gik og Isak var i Underklaerne, men det gjorde

ikke noget. De saa Kua over uendelig noie og paa

alle Mserker, paa Hodet, Juret, Krysset, Lsenderne;

rod og bvit, letforet.

Isak spurte forsigtig: Hvor gammel tror du at

bun er? — Tror? sa Inger. Hun er net akkurat or-

lite paa fjerde Foret. Jeg bar alet bende, og alle

saa sa de at det var den snilleste Kalv de bar set

fra Barnsben. Hvad du mener, faar vi Foder til

bende? — Isak begyndte at tro det ban gjaerne

vilde og erklaerte: Hvad som angaar Foder da skal

det bb Foder nok lil bendel

Saa gik de ind og aat og drak og kvaeldet sig. De
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blev liggende og talte om Kua, om Begivenheten:

Ja men er det ikke en pen Ku? Nu skal hun ha

andre Kalven. Hun heter Guldhorn. Sover du, Isak?

— Nei. — Og hvad det angaar saa kjendte hun mig

igjen straks og gik med mig som et Lam igaar. Vi

laa en Stund paa Fjaeldet inat. — Naa. — Vi maa
tjore hende i hele Sommer, for ellers stryker hun

av, for Ku er Ku. — Hvor har hun vaeret for?

spurte Isak endehg. — Hos Folket mit, de hadde

hende. De vilde ikke miste hende og Bornene de

graat da jeg tok hende med.

Var det mulig at Inger kunde lyve saa herlig?

Hun talte naturligvis sandt at Kua var hendes. Det

blev nu gromt paa Plassen, paa Gaarden, der blev

vserendes, det var snarl sagt ikke den Ting som
mangletl Aa den Inger, han elsket hende og hun

elsket ham tilbake, de var noisomme, de levet i

Traeskeens Tidsalder og hadde det godt. Lat os

sovel taenkte de. Og saa sovnet de. Om Morgningen

vaknet de til den naeste Dag, det var et og andet at

bale med da ogsaa, javel, Strid og Glaede som Livet

det er.

Der var nu for Eksempel disse Tommerstokkene,

skulde han prove at laegge dem op? Isak hadde des-

angaaende hat 0inene med sig naar han var nede i

Bygden og hadde utfunderet Byggemaaten, han

kunde hugge en Nov. Og var han ikke absolut nodt

til at gjore det? Her var kommet Sau tilgaards, Ku
tilgaards, Gjeiterne var blit mange og vilde bli flere,
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Buskapen spraengte sin Avdeling av Gammen, han

maatte finde en Utvei. Det hovde at gaa i Gang

straks mens Poteten blomstret og Slaatten endnu

ikke var begyndt, Inger maatte gi ham en og an-

den Haandsraekning.

Isak vakner om Natten og staar op, Inger sover

stenhaardt efter sin Vandring. Han gaar atter til

Fjoset. Nu tiltaler han jo ikke Kua saaledes at det

gaar over til vasmmelig Smiger, men han klapper

hende pent og undersoker hende paany paa alle

Kanter, om hun ikke skulde ha et Mserke, et Tegn

av en fremmed Eiermand. Han finder intet Mserke

og gaar lettet bort.

Der ligger Tommeret. Han begynder at rulle paa

det, at lofte det op paa Muren i en Rute, i en stor

Rute til Stue og en liten Rute til Rammers. Det var

saare troisomt, det optok ham saa belt at han

glemte Tiden. Nu rok det fra Takhullet i Gammen
og Inger kom og maeldte om Frokosten. Og hvad er

det du holder paa med? sa hun. — Er du oppe?

svarte Isak.

Se, den Isak, han var saa hemmelighetsfuld, men
han likte nok godt at hun spurte og var nysgjaerrig

og gjorde Vaesen av bans Forehavende. Da han

hadde faat Mat sat han litt laenge i Gammen for

han gik ut igjen. Hvad ventet han paa?

Nei jeg som sitter her! sa han og reiste sig. Og
som bar saa meget at gjore! sa han. — Bygger du
en Bygning? spurte hun. Kan du ikke svarel —
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Han svarte av Naade, ja han var saa utmaerket stor

fordi han bygget og var Mand for det hele, derfor

svarte han: Du ser vel at jeg bygger. — Naa. Jaja.

— Kan jeg slippe unda det? sa Isak. Her kommer
du med en hel Ku tilgaards og bun maa vel ha

Fj0s.

Stakkars Inger, bun var ikke saa ugudelig klok

som han, som Isak, Skapningens Herre. Og det var

for bun laerte bam at kjende, for bun skjonte bans

Maate at tale paa. Inger sa: Ja det er da ikke Fjos

du bygger? — Naa, sa han. — Du aper vel? Saa

var det meget likere at du bygget Stue. — Mener

du det? sa ban og saa paa bende med en paatat

Mine av Tombet i Ansigtet, ja som om ban blev

slaat av bendes Ide. — Ja. Saa fik Dyrene Gammen.
— Han taenkte paa det: Jeg tror saa vel at det blir

bedst! — Der ser du, sa den seirende Inger, jeg er

nu ikke saa av Veien heller! — Nei. Og bvad du

mener om et Rammers til Stuen? — Et Rammers?
Saa blev det som bos andre. Ja om det kunde ti-

mes os!

Det timedes dem, Isak ban bygget og bugget

Nov og la sine Omfar, samtidig muret han Gruve

av dertil bovelig Sten, men dette siste Arbeide

lykkedes mindst for bam og Isak var til Tider util-

freds med sig selv. Da Slaatten begyndte maatte

ban stige ned av Bygningen og gaa vide om i Lier-

ne og slaa, ban bar "Hoiet bjem i uhyre Borer. En
Regnveirsdag sa Isak at ban maatte ned i Bygden.
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— Hvad skal du der? — Nei det vet jeg ikke akku-

rat. —
Han gik og var borte i to Dogn, ban kom bse-

rende bjem med en Kokeovn — Prammen kom du-

vende gjennem Skogen med en Komfyr paa Ryg-

gen. Du er ikke et Menneske mot dig selv! sa Inger.

Nu rev Isak ned igjen Gruven som tok sig saa daar-

lig ut i det nye Huset og stillet Kokeovnen i Stedet.

Det er ikke alle som bar Kokeovn, sa Inger, og du
store Verden for os! sa bun.

Slaatten fortsatte, Isak berget Hoi i Masse, for

Skoggraes er desvaerre ikke det samme som Eng-

graes, men langt ringere. Det var nu bare i Regn-

veirsdager ban kunde bygge paa Stuen, det gik

traat, endda i August da alt Hoiet var bjemme og

1 Skjul under Bergbammeren var det nye Huset

kommet bare balvt op. I September sa Isak at dette

gaar ikke, sa ban, jeg mener du maa springe ned

i Bygden og faa en Mands Hjaelp til mig, sa ban

til Inger. Inger var begyndt at bli litt pusket av sig

i det siste og kunde ikke springe mere, men natur-

ligvis gjorde bun sig faardig til at ta avsted.

Men nu badde Manden betsenkt sig, ban blev al-

ter boffserdig og vilde gjore alt alene. Det er lite at

bry Folk for, sa ban, jeg klarer det alene! — Du
staar ikke ut med det. — Hjaslp mig bare op med
Stokkene. —
Da Oktober kom erklaerte Inger: Jeg vinn ikke

mere! Det var nu stor Skade, Takbjaelkerne maatte
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og skulde op saa han fik tsekke Huset for Host-

vajten begyndte, det var paa hoi Tid. Hvad var det

med Inger? Hun tok vel ikke paa at sykne? Nu og

da ystet hun Gjeitost, men ellers dugde hun mest

bare til at flytte Guldhorn i sit Tjor mange Ganger

om Dag. — Faa med dig en stor Kurv eller Kasse

eller slikt noget naeste Gang du er i Bygdenl hadde

Inger sagt. — Hvad skal du med det? spurte Isak.

— Jeg traenger det, svarte hun.

Han drog Takbjselkerne op med Rep og Inger

skuvet paa med en Haand, det var som om det

hjalp bare at hun var tilstede. Det skred frem litt

isenn, det var jo ikke hoiere Taket, men Bjaelkerne

var fantastisk store og stserke til det lille Hus.

Det gode Hostveir holdl sig nogenlunde, Inger

tok alene op al Poteten og Isak fik taekket for Ned-

boren begyndte for Alvor. Gjeiterne var alt nu flyt-

tet ind i Gammen til Menneskene om Natten, ogsaa

det gik, alt gik, Menneskene klynket ikke derover.

Isak laget sig atter til at gaa ned i Bygden. — Du
maatte ha kunnet faat med dig en stor Kurv eller

Kasse til mig! sa Inger igjen som et ydmykt 0nske.

— Jeg bar bestilt mig nogen Glasvinduer som jeg

skal hente, svarte Isak, og jeg bar bestilt mig to

malte Dorer, svarte han og var overlegen. — Naa,

jaja saa faar det vaere med Kurven. — Hvad skal

du med den? — Hvad jeg skal med han? Har du

ikke 0ine i Hodetl —
Isak gik bort i dype Tanker og kom tilbake om
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to Dogn med et Vindu og en Dor til Stuen og en

Der til Kammerset, desuten hadde han haengende

foran sig paa Brystet den Kassen til Inger og i Kas-

sen var forskjellige Matvarer. Inger sa: Ja dersom

at ikke du baerer dig ihjsel en DagI — Ho, ihjael?

Det var saa uendelig langt ifra at Isak nu var nse-

sten ded at han tok op av Lommen en Medicin-

flaske med Nafta og gav den til Inger med Tilhold

om at bruke dygtig av den saa bun kunde komme
sig. Og der var nu Vinduerne og de malte Dorer som

han fremdeles kunde gjore sig til av, han gav sig

straks til at saette dem ind. Aa de smaa Dorer, og

brukte var de ogsaa, men malet pene igjen med
hvit og rod Maling, de pyntet som Skilderier i Hjem-

met.

Nu flyttet de ind i den nye Bygning og Buskapen

fordeltes over hele Gammen; det blev en Sau med
Lam igjen hos Kua for at bun ikke skulde ha det

ensomt.

Folkene i 0demarken var nu kommet langt, et

Under saa langt.
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Saalsenge Marken var tien brot Isak op Sten og

Rotter paa Jordet og jsevnet sin Eng til naeste Aar,

da Marken fros gik ban tilskogs og hugget store

Mgengder av Favnved. — Hvad skal du med al den

Veden? kunde Inger sporre. — Det vet jeg ikke saa

noie, svarte Isak, men ban visste det nok. Her stod

nu gammel og diger Urskog like ind paa Husene

og spaerret al Utvidelse av Slaatmarken, desuten

agtet ban at faa Favnveden fort ned i Bygden paa

en eller anden Maate i Vinter og sselge den til Folk

som ingen Ved badde. Det var det god Mening i,

Isak var sikker, ban drev paa at rydde Skog og

bugge den op i Favnved. Inger kom ofte og saa til

bam under Arbeidet og ban lot jo som om det var

ham likegyldig og slet ikke var nodvendig av

bende, men bun forstod at bun gjorde vel imot

bam ved det. Det kunde falde rare Ord imellem

dem: Har du ikke andet at gjore end som at kom-

me bit og fryse dig fordservet? sa Isak. — Jeg fry-

ser ikke, svarte Inger, men du sliter Helsen av dig,

sa bun. — Nu tar du paa dig Troien min som lig-

ger der! — Det skulde jeg bra gjore, for jeg kan
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ikke sitte her naar Guldhorn skal kalve. — Naa,

skal Guldhorn kalve? — Har du ikke hort det? Og
hvad du mener, skal vi saette paa Kalven? — Du
gj0r som du vil for mig, jeg vet ikke. — Ja vi kan

da ikke aete op Kalven, vet jeg. For saa har vi ikke

mere end som en eneste Ku. — Jeg kan nu aldrig

tro at du vil vi skal sete op Kalven, sa Isak.

De ensomme Mennesker, ja saa stygge og altfor

frodige, men et Code for hverandre, for Dyrene og

for Jorden!

Saa kalvet Guldhorn. En betydningsfuld Dag i

0demarken, en Velsignelse og en Lykke saa stor,

Guldhorn fik god Meldrikke og Isak sa: Knip ikke

paa Melet! skjont han hadde baaret det hjem paa

sin Ryg. Der laa nu en pen Kalv, en Skjonhet av

en Kukalv, rodsidet den og, pussig forvildet efter

det Mirakel den hadde gjennemgaat. Om et Par

Aar vilde den selv vaere Mor. Den Kalven blir en

skamvakker Ku, sa Inger, og jeg skjonner ikke

hvad hun skal hete, sa hun. Inger hun var barn-

agtig og hadde usselt Geni for alting. — Hete? sa

Isak, du kan aldrig faa hoveligere Navn til hende

end som Selvhorn!

Den forste Sne faldt. Saasnart det blev Fore drog

Isak ned i Bygderne og var hemmelighetsfuld som
sssdvanlig og vilde ikke forklare sit iErend for In-

ger. Han kom tilbake som den storste Overraskelse

— med Hest og Slajde. Nu tror jeg du spoker! sa

Inger, og du har nu vel ikke tat Hesten? — Har
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jeg tat HestenI — Fundet han, mener jeg? — Aa
om Isak nu hadde kunnet si: min Hest, vor Hestl

Men han hadde bare faat Hesten tillaans for en

Tid, han skulde kjore Favnveden sin med den.

Isak kjerte Favnved til Bygden og Mat og Mel

og Sild hjem igjen. Og engang saa kom han hjem

med en Fors Okse paa Slaeden, han hadde faat den

saa urimelig billig fordi det alt begyndte at bli Bu-

nod i Bygden. Mager og lodden var den og hadde

ikke godt Maal til at bselje, men den var ingen Van-

skapning og vilde komme sig med godt Stel. Oksen

var tidungr. Inger sa: Du kommer med alt!

Ja Isak kom med alt, han kom med Planker og

Sagbord som han hadde byttet sig til for Stokker,

han kom med en Slipesten, med Vafeljaern, med
Redskaper, det var altsammen for Favnveden. In-

ger svulmet av Rikdom og sa hver Gang: Kommer
du endda med mere? Nu har vi Okse og alt som
taenkes kani — Og en Dag saa svarte Isak: Nei saa-

forresten saa kommer jeg ikke med merel

De hadde nok for lang Tid og var velbergede

Folk. Hvad skulde Isak nu slaa ind paa til Vaaren?

Han hadde trampet efter sit Vedlass de Hundrede

Ganger i Vinter og taenkt det ut: han vilde rydde

videre bortover Lien og gjore det snaut, hugge op

Favnved, late den torke Sommeren over og kjore

dobbelte Lass paa nseste Vinterfore. Det fandtes

ikke Feil i dette Regnskap. Isak hadde ogsaa de

Hundrede Ganger taenkt paa en anden Ting: paa
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Guldhorn, hvor kom hun ifra, hvem eiet hende?

Ingen var slik en Kone som Inger, aa en galen

Pike og hun vilde alt han vilde med hende og var

tilfreds; men en Dag saa kunde nogen komme og

ta Guldhorn tilbake og leie hende borl fra Plassen

i et Taug. Og meget gall kunde folge derpaa. Du
har vel ikke tat Hesten? sa Inger, eller fundel han?

sa hun. Det var hendes ferste Tanke, hun var vel

ikke at tro for godt, og hvad skulde han gjore?

Dette hadde han tsenkt paa. Hadde han ikke ogsaa

faat Okse til Guldhorn, til en kanske stjaalen Kul

Og nu var det at levere Hesten tilbake. Det var

Synd, for Hesten var liten og lubben og var blit

Menneskene kjaer. — Aaja, men du har alt faat

store Ting gjort, sa Inger trostende. — Det er nu

imot Vaaren jeg skulde hat Hesten, svarte Isak, jeg

har saa meget Bruk for hani

Om Morgningen saa kjorte han sagtelig hjemme-

fra med det siste Vedlass og blev borte til den tredie

Dagen. Da han kom ruggende hjem igjen tilfots

horte han alt utenfor Stuen en rar Laat, hvad det

nu kunde vsere, han blev staaende litt. Barneskrik

— jaja Herregud, det var ingen Raad med det, men
det var frygtelig og forunderlig, og Inger hadde

intet sagt.

Han steg ind og saa forst av alt Kassen, den be-

rommelige Kasse som han hadde baaret hjem paa

sit Bryst, den hang nu i to Taug fra Monsaasen og

var en Vugge og en Huske til Barnet. Inger ruslet
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oppe halvklsedt, ja hun hadde sandelig ogsaa mael-

ket Ku og Gjeiter.

Da Barnet tidde spurte Isak: Har du alt gjort

det? — Ja nu er det gjort. — Naa. — Det kom om
Kvaelden som du for. — Naa. — Jeg skulde bare

toie mig og haenge op Kassen, saa jeg hadde alt

tillaget; men det taalte jeg ikke, efterpaa saa fik

jeg ondt. — Hvorfor varskudde du mig ikke? —
Kunde jeg vite saa akkurat Tiden! Det er en Gut.

— Naa, det er en Gut. — Og dersom jeg bare kunde

skjonne og utgrunde hvad ban skal bete! sa Inger.

Isak fik se det lille rode Ansigt og det var vel-

skapt og ikke baremyndt, og det var tj^kt med Haar

paa Hodet. En pen liten Kar efter sin Stand og Stil-

ling i en Kasse, Isak kjendte sig rar og svak,

Kvaernkallen stod foran Underet, det var tilblit

engang i en bellig Taake, det viste sig i Livet med
et lite Ansigt som en Allegori. Dager og Aar skulde

gjore Underet til et Menneske.

Kom og faa dig Mat, sa Inger ....

Isak rydder Skog og bugger Favnved. Han er

kommet Isenger end ban var, ban bar Sag, ban sa-

ger Veden og Vedladene blir msegtige, ban gjor en

Gate av dem, en By av dem. Inger er mere bunden

til Stuen nu og kan ikke vsere bos Manden under

bans Arbeide, men i Stedet derfor gjor Isak Avstik-

kere bjem. Snodig med en slik liten Fyr i en Kasse!

Det kunde ikke falde Isak ind at bry sig om bam
og forresten saa var det bare et Kryp, lat det ligge
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der! Men man var da Menneske og kunde ikke here

udeltakende paa Skriket, paa et saa orlite Skrik.

Nei, tak ikke i ham! sier Inger, for du har vel

Kvae paa Haenderne, sier hun. — Har jeg Kvae

paa Haenderne? Du er gal! svarer Isak. Jeg har ikke

hat Kvae paa Haenderne siden at jeg bygget denne

Bygningen. Tak hit Gutten saa skal jeg disse han!

— Nei nu tier han snart ....

I Mai kommer et fremmed Kvindfolk over Fjael-

det til det ensomme Nybygge, hun er av Ingers

Slaegtninger langt ute og blir vel mottat. Hun sier:

Jeg skulde nu bare se hvorledes at ho Guldhorn har

det siden hun kom ifra osl — Folk spor ikke meget

efter dig som liten er! klynker Inger til Barnet. —
Ja han — det ser jeg nu hvorledes at han bar det.

Det er saa meget til Gut, ser jeg! Og dersom at no-

gen hadde sagt mig det for et Aar siden at jeg

skulde finde dig igjen her, Inger, med Mand og

Barn og Hus og Middel! — Mig det skal du ikke

vor at naevne. Men der sitter nu han som tok mig

slik som at jeg var! — Er dokker vigd? Naa dokker

er ikke vigd endda. — Men vi faar nu se naar denne

Karn her skal kristnes, sier Inger. Vi skulde ha

vaeret vigd, men det har ikke hovet saa. Hvad du

mener, Isak? — Jo vigd — det forstaar sig. — Kan
ikke du, Oline, komme tilbake imellem Onnerne

og vsere her bos Dyrene mens at vi gjor Turen?

spor Inger. — Og jo, det lovet den Fremmede. —
Vi skal forskylde dig for det. — Ja det visste hun
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nok .... Og nu har dokker begyndt at bygge igjen,

ser jeg. Hvad dokker bygger? Har dokker ikke

nok? — Inger nytter Hovel og sier: Ja spor ban

du, jeg faar ikke vite det. — Hvad jeg bygger, sva-

rer Isak, det er ikke at naevne. Et lite Skur om jeg

kom til at traenge det. Hvad det var med ho Guld-

horn, vilde du se hende? spor ban den Fremmede.

De gaar til Fjoset, Ku og Kalv vises frem, Oksen

er en Kult, den Fremmede nikker til Dyrene og til

selve Fjoset, at det er bedste Sort, og til den store

Rensligheten, at den er storveies. Jeg vaager bo In-

ger i alt bvad som angaar godt og verdslig Stel med
Dyrenel sier Kvindfolket.

Isak spor: Naa, saa bar bo Guldborn vseret bos

dig for? — Like fra Kalv! Ja ikke snoft bos mig,

men bos Sonnen min; men det blir nu det samme.

Vi bar endda Mor bendes paa Baasenl

Isak badde ikke bort glaedeligere Ord paa lang

Tid og blev en Bor lettere, Guldborn var nu Ingers

og bans Ku med Rette. Sandt at si saa badde ban

balvt om balvt taenkt sig den sorgelige Utvei av sin

Uvissbet at slagle Guldborn til Hosten, roite Haa-

rene av Huden, grave Hornene ned i Marken og saa-

ledes utslette etbvert Spor av Kua Guldborn i dette

Liv. Nu var dette unodig. Han blev saa bofTaerdig

av Inger og sa: Ja renslig? Hun bar ikke Make
eller Pari Det var nu bare som det kunde vsere bos

mig like til at jeg fik mig sjeleiendes Kvindfolk. —
Kunde det vaere andet at vente! sa Konen Oline.
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Denne Kone fra den andre Siden av Fjaeldet, et

blidt og fintalende Menneske, et forstandig Men-

neske og hette Oline, hun blev da vaerendes et Par

Dager og hun hadde Kammerset at ligge i. Da hun

gik hjem igjen fik hun med sig noget Uld av Ingers

Sauer, hun skjulte Knyttet for Isak, hvad hun nu

gjorde det for.

Barnet, Isak og Konen — Verden blev igjen den

samme, daglig Arbeide, mange smaa og store Glae-

der, Guldhorn maelket godt, Gjeiterne hadde kidet

og maelket godt, Inger ystet all en Raekke hvite og

rode Oster og.lot dem staa til Modning. Det var

Planen at faa saa mange Oster at hun kunde kjepe

sig en Vaevstol for dem — aa den Inger, hun kunde

vaeve.

Og Isak bygget Skur, ogsaa han hadde vel en

Plan. Han slog op det nye Tilbygg til Gammen av

dobbelt Bordpanel, gjorde Dor i det og et lite net

Vindu paa fire Ruter, saa la han Tak av Bakhun og

biet nu med Nseveren til Marken tinet saa han

kunde faa Torv. Idel Nodvendighet og Nytte, ikke

Gulv, ikke hovlede Vaegger, men Isak temret Spil-

taug som til en Hest og gjorde en Krybbe.

Det var langt ut i Mai, Solen hadde tinet Bak-

kerne, Isak taekket sit Skur med Torv og hadde det

faerdig. Saa en Morgen aat han et Maaltid for et

Dogn, tok yderligere Mat med, la Hakke og Spade

paa Akslen og gik til Bygden. — Kan du faa med
Markens Grode I 3
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dig fire Alen Sirts! ropte Inger efter ham. — Hvad
skal du med det? svarte Isak.

Det saa ut som han skulde bli borte for altid,

Inger saa hver Dag paa Veiret, paa Drotten i Luf-

ten, som om hun ventet en Seiler, gik ut om Natten

og lydde, hun taenkte paa at ta Barnet i Armene og

drage efter ham. Endelig kom han tilbake med
Hest og Kjaerre. Ptro! sa Isak hoilydt utenfor Do-

ren, og skjont Hesten var roHg og venn og stod og

homret gjenkjendende til Gammen ropte Isak ind i

Stuen: Kan du komme og holde Hesten litt?

Inger ut. — Hvad er det? sa hun. Nei du Isak,

har du faat laane han igjen! Hvor har du vseret

henne hele Tiden? Det er sjette Dagen. — Hvor

skulde jeg vaere? Jeg maatte gjore Vei mange Ste-

der for at komme frem med Vognen min. Hold He-

sten litt, har jeg sagt! — Vognen din? Ja du har da

ikke kjopt Vognen, vet jeg? —
Isak stum, Isak tyk av Stumhet. Han gir sig til

at lefte av Kjaerren Plogen og Harven som han

hadde skaffet sig, Spiker, Matvarer, et Spet, en

Kornsaek. — Hvorledesen har Bamet det? spor

han.

Barnet har ingen Nod. Har du kjopt Kjaerren?

spor jeg. For jeg piner og piner nu til en Vsevstol,

sa hun rigtig spokefuldt, saa glad var hun over at

han var hjemme igjen.

Isak stum en lang Stund igjen og var optat med
sit, han toenkte og saa sig om hvor han skulde gjore
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av alle Varer og Redskaper, det syntes slet ikke

at vsere saa greit at finde Plass til det paa Gaar-

den. Men da Inger opgav at sporre mere og i Stedet

begyndte at prate med Hesten brot Isak Tausheten:

Har du set en Gaard uten Hest og Vogn og Plog og

Harv og alt som tilhorer? Og siden du vil vite det

saa har jeg kjept baade Hesten og Kjaerren og alt

som i den er, svarte ban. — Inger kunde bare vagge

med Hodet og si: Du store Verden for dig!

Og Isak nu var ban ikke liten og forsagt, det var

som ban hadde betalt som en Herremand for Guld-

horn: Vsersaagod — i rund Sum en Hest fra min

Sidel Han var saa spsendstig at ban tog Plogen en-

gang til og flyttet den og bar den med en Haand
bort til Stuevseggen og reiste den op. Han var nok

slik en Direktor atl Og bakefter saa tok ban Har-

ven, Spetet, en ny Greip som ban badde kjept, alle

de dyrebare Jorddyrkningsredskaper, Klenodierne

paa Nybygget. Storartet, aa fuld Utrustning, nu

manglet intet mere.

Hm. Og det faar vel bli en Raad til en Vaevstol,

sa ban, bvissaaskjont at jeg bar Helsen. Der er

Sirtsen, de badde ikke andet end som blaa Sirts,

Han var bundlos og oste ut. Det var som ban

kom fra Byen.

Inger sier: Det var nu Skrot at ikke ho Oline fik

se alt dette mens bun var her.

Idel Fjas og Forfaengelighet fra Kvindens Side,

og Manden snoste til bendes Ord. Aa men ban
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hadde visst intet hat imot at Oline hadde set Her-

ligheten.

Barnet graat.

Gaa ind igjen til Gutten, sa Isak. For nu har He-

sten roet sig.

Han spaender ifra og og leier Hesten ind i Stalden

— satte Hesten sin paa Staldl Han fodrer pg stry-

ker den og er om til den. Hvad han skyldte for Hest

og Kjaerre? Alt, hele Summen, en Gjaeld saa stor;

men den skulde ikke bli seldre end Sommeren over.

Han hadde Favnved for den, litt Bygningsnsever

fra ifjor og endelig nogen gode Stokker Tommer.
Det stod ikke paa. Siden da Spaendingen og Stor-

motigheten la sig hos ham hadde han mangen bit-

ter Stund av Frygt og Bekymring, nu kom alt an

paa Sommeren og Hesten, Aarveienl

Dagene optokes av Jordarbeide og mere Jord-

arbeide, han rensket nye Smaateiger av Marken for

Rotter og Sten, ploiet op, gjodslet, harvet, hakket,

smuldret Klumper med Hsenderne, med Hselene,

var alle Vegne. Jorddyrkeren og gjorde Akrene til

Floilstaepper. Han biet et Par Dager til, det saa ut

til Regn og han saadde Kornet.

I flere Hundrede Aar hadde vel bans Forfaedre

saadd Korn, det var en Handling i Andakt en stille

og mild Kvaeld uten Vind, heist mot en miskunde-

lig og orliten Duskregn, heist saa snart som mulig

efter Graagaastraekket. Poteten det var en ny Frugt,

det var intet mystisk ved den, intet religiost, Kvind-
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folk og Born kunde vaere med og faa den sat, disse

Jordeplerne som kom fra fremmed Land likesom

KafTen, stor og herlig Mat, men i Slsegt med Nae-

pen. Korn det var Brodet, Korn eller ikke Korn det

var Liv eller Ded. Isak gik barhodet og i Jesu Navn

og saadde, han var som en Kubbe med Haender paa,

men indvendig var han som et Barn. Han hadde

Omhu for hvert av sine Kast, han var venlig og re-

signeret. Se, nu spirer nok disse Kornoiene og blir

til Aks og mere Korn, og slik er det over hele Jor-

den naar at Korn saaes. I Jodeland, i Amerika, i

Gudbrandsdalen — aa hvor Verden den er vid, og

den orlille Ruten Isak gik og saadde paa den var

i Midten av alt. Det straalet Vifler av Korn ut fra

hans Haand, Himlen var overskyet og god, det teg-

net til en uendelig liten Duskregn.
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Mellem Onnerne kom Dag og Tid, men Konen
Oline kom ikke.

Isak hadde nu fri paa Jordet, han satte sig island

med to Ljaaer og to River til Slaatten, gjorde en

lang Bund til Kjserren saa han kunde kjore Hoi

paa den og skaffet sig Meier og ^Emnestrae til en

Vedslaede til Vinters. Han gjorde mange gode Ting.

Og hvad to Hylder paa Vaeggen i Stuen vedkommer
da satte han ogsaa op dem, saa de kunde vsere at

laegge forskjellige Ting paa, baade Almanaken som
han endelig hadde kjopt og Tvarer og 0ser som
ikke var i Bruk. Inger sa at det var et stort Gode

med de to Hylderne!

Inger hun syntes at alle Ting var store Coder. Se

nu Guldhorn hun vilde ikke romme mere, men
roet sig med Kalven og Oksen og gik Dagen lang

i Skogen. Se nu Gjeiterne de trivedes og drog naesten

sine tunge Jur i Marken. Inger sydde et langt Plagg

av blaa Sirts og en liten Lue av samme Toi, det var

det peneste man kunde se og det var Daapsdrag-

ten. Gutten selv laa nu og da og fulgte Vaerket med
0inene, det var nok alt saa meget til Gut, og skulde
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han endelig hete Eleseus saa vilde Isak heller ikke

motsaette sig dette laenger. Da Kjolen var fserdig

hadde den et langt Sleep paa to Alen Sirts og hver

Alen kostet sine Penger, men det fik ikke hjselpe,

Barnet var nu den Forstefodte. — Skal Perlebaandet

dit nogen Gang brukes saa er det vel nu! sa Isak.

— Aa Inger hadde alt tsenkt paa dem, paa Per-

lerne, hun var ikke Mor for ingenting, men aldeles

dum og stolt. Perlerne rak ikke rundt Halsen paa

Gutten, men de vilde vsere pene foran paa Luen

hans, og der satte hun dem.

Men Oline kom ikke.

Hadde det nu ikke vaeret for Dyrene saa kunde

alle Mennesker ha forlatt Stedet sammen og kom-
met tilbake om tre fire Dager med Barnet kristnet.

Og hadde det ikke vaeret for den velsignede Vielsen

saa kunde Inger ha reist alene. — Dersom at vi

ikke kunde utsaette Vielsen saalaenge? sa Isak. —
Inger svarte: Det vil nu ta baade ti og tolv Aar for

han Eleseus kan vaere igjen hjemme og mselke!

Nei saa maatte Isak bruke Vet. Egentlig var det

hele begyndt uten Begyndelse, Vielsen var kanske

like saa nodvendig som Daapen, hvad visste han.

Nu tegnet det til Torke, til rigtig ond Torke, kom
det ikke Regn snart vilde Avlingen braende op;

men alt stod i Guds Haand. Isak gjorde sig fserdig

til at raende ned i Bygden efter et Menneske, Det

var atter de mange Mile at raende.

Al den Traengsel for en Vielse og en Daap! Folk
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i Marken har i Sandhet mange smaa og store Sor-

gerl

Saa kom Oline ....

Nu var de gifte og dopt, alt i Orden, de hadde

endog iagttat at vies forst, saa Barnet kunde bli

aegte. Men Torken vedblev og nu brandt de smaa
Kornakrene op, brandt Floilstaepperne op, og hvor-

for det? Alt stod i Guds Haand. Isak slog sine Eng-

stykker og det var ikke stort Graes paa dem endda

de var blit gjodslet i Vaar; ban slog og slog i Lierne,

i fjaerne Utmarker, og blev ikke traet av at slaa og

torke og fore Foder hjem, for ban hadde alt Hest

og stor Buskap. Men midt i Juli maatte ban og-

saa slaa Kornet til Gronfoder, det var ikke til an-

det. Saa nu vilde det bare komme an paa Poteten!

Hvorledes var det med Poteten? Var det bare en

KafTesort fra fremmed Land og kunde undvaeres?

Aa Poteten er en makelos Frugt, den staar i Torke,

den staar i Vaete, men vokser. Den trodser Veiret

og taaler meget, faar den lilt pen Bebandling av

Mennesket lonner den femtenfoldig igjen. Se, Po-

teten bar ikke Druens Blod, men den bar Kastan-

jens Kjot, den kan stekes eller kokes og brukes til

alt. En Mand kan vaere brodlos, bar ban Potet

saa er ban ikke matlos. Potet kan ristes i varm

Aske og vaere en Kvgeldsmat, den kan kokes i Vand

og vaere en Frokost. Hvad kraever den av Suvl?

Lite, Poteten er noisom, en Kum Maelk, en Sild er

nok til den. Rikdommen bruker Smor til den, Fat-
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tigdommen dypper den i orlite Salt paa en Skaal,

Isak kunde til Sondags faa svaelge den ned med en

Rommebunke av Guldhorns Maelk. Den vanagtede

og velsignede Potet!

Men nu spekte det for Poteten og.

Isak saa paa Himlen utallige Ganger om Dagen,

Himlen var blaa. Mangen Kvaeld tegnet det til en

Skur. Isak gik ind og sa: Undres paa om det ikke

blir Regn nu allikevell Et Par Timer efter var alt

Haap ute igjen.

Terken hadde nu varet i syv Uker og Varmen
var svaer, Poteten stod i hele denne Tid og stor-

blomstret, blomstret unaturlig og vidunderlig. Akre-

ne saa ut i Frastand som Snemarker. Hvor var En-

den paa alt dette? Almanaken gav intet Vink, Alma-

nakerne nu for Tiden de var ikke som for, de var

til ingenting. Nu saa det ut til Regn igjen og Isak

gik ind til Inger og sa: Det maa nu vel med Cuds

Hjaelp bli Regn i Nat! — Ser ban slik ut? — Ja.

Og Hesten ryster sig i Skoklerne. — Inger glyttet

paa Deren og sa: Jo nu skal du se! — Nogen faa

Draaper faldt. Timerne gik, Folkene kvaeldet sig, da

Isak gik ut om Natten for at se var Himlen blaa.

— Nei Herregud! sa Inger. Jaja men saa blir det

tort det siste Lauvet dit ogsaa da imorgen, sa bun

og trostet bedst bun kunde.

Javel, Isak hadde ogsaa lauvet kraftig og hadde

nu en Maengde Lauv av bedste Slag. Det var vaerdi-

fuldt Foder, ban behandlet det som Hoi og tsekket
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det over med Naever i Skogen. Han hadde bare en

liten Slump staaende ute nu, derfor svarte ban

Inger saa dypt fortvilet og likesael: Jeg tar det ikke

ind om det blir tert beller! — Du aper vel? sa Inger.

Dagen efter tok ban det altsaa ikke ind, siden

ban badde sagt det, tok ikke ind Lauvet. Det kunde

staa der, det blev ikke Regn korsom var, lat bare

Lauvet staa der i Guds Navn! Han kunde ta det ind

for Jul engang dersom at ikke Solen badde braendt

det rent op til den Tid!

Saa rikt og rundelig kraenket folte ban sig, det

var ikke laenger gildt at sitte paa Dorbellen og se

nedover Jordet og eie det. Der stod nu Potetakrene

i blomstrende Galskap og torket op, saa kunde Lau-

vet staa der det stod, vaersaagod! Aa men Isak —
kanske badde ban en liten lur Tanke med det midt

i sin tykke Troskyldigbet, kanske gjorde ban det

paa Spekulation og vilde prove at tirre den blaa

Himmel nu ved Maaneskiftet.

Om Kvaelden saa det atter ut til Regn. Du skulde

ba berget Lauvet dit, sa Inger. — Hvorfor det?

spurte Isak og gjorde sig yterst fremmed. — Jaja

du aper, men det kunde nu komme Regn. — Du
ser da vel at det ikke kommer Regn iaar.

Men om Natten var det nu allikevel som det blev

saa morkt i Glasvinduet, det var ogsaa som om
noget drev imot det og gjorde det vaatt, bvad det

nu kunde v£ere. Inger vaknet og sa: Der regner det,

se paa Ruterne! — Isak snoste bare og svarte:
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Regn? Det er ikke Regn. Jeg skjonner ikke hvad

du snakker omi — Du skal ikke V0r at ape! sa

Inger.

Isak apet ja. Og han bare luret sig selv. Visst var

det Regn og det en dygtig Skur, men da den hadde

vaett godt ut Lauvet til Isak saa sluttet den. Him-

len var blaa. Det var jo det jeg sa at det ikke kom
Regn, sa Isak stivnakket og ikke saa lite syndig.

For Poteten var denne Skur til ingenting og Da-

ger kom og gik, Himlen var blaa. Saa begyndte Isak

at arbeide paa sin Vedslasde og gjorde sig Flid med
den og boiet sit Hjaerte og hovlet ydmykt Meier og

Skokler, jaja Herregud! Se, Dager kom jo og gik,

Barnet vokste, Inger kjaernet og ystet, det stod i

Grunden ikke paa, ett Uaar overlevet nok dygtige

Mennesker i Marken. Og desuten — da ni Uker var

gaat saa kom det rigtig velsignet med Regn, et belt

Dogns Regn, derav holjet det ned i seksten Timer,

Himlene var aapne. Hadde det nu vseret som for

to Uker siden vilde Isak ba sagt: Det er for-

sent! Nu sa ban til Inger: Du skal se ban berger

noget av Poteten! — Aaja da, svarte Inger troste-

fuldt, ban berger alsammen!

Og nu begyndte det at se bedre ut, det regnet

Skurer hver Dag, Haaen gronnedes, det var som
Trollvserk. Poteten blomstret, det gjorde den, ja

vaerre end for, og det vokset ut store Ba^r i Toppene

paa den, og det var paa langt user rigtig; men
ingen visste hvad som var under Rotterne paa den,
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Isak hadde ikke vaaget at se efter. Saa kom Inger

en Dag og hadde fundet over tyve smaa Poteter

under ett Skal. Og de har fern Uker at vokse i end-

dal sa Inger. — Den Inger, hun skulde idelig troste

og tale godt med sin Haremund. Og elendig Snak

var det hun hadde, hun hvaeset, det var som naar

en Ventil laekker Damp; men hendes Trest var god

at ha i Marken. Og en livslysten Natur det hadde

hun. — Dersom at du kunde gjore en Seng til! sa

hun til Isak. — Naa, sa han. — Jaja det haster nu

ikke, men.

De begyndte at ta op Poteten og blev faerdig med
den til Mikaeli, som den gamle Saedvane var. Det

blev middels Aar, godt Aar, det viste sig atter at

Poteten ikke var saa uendelig noie paa Veiret, men
vokste allikevel og stod ut med meget. Naturlig-

vis blev det ikke rigtig middels Aar og godt Aar

naar de regnet noie, men de kunde ikke regne noie

iaar; en Lap var gaat forbi en Dag og hadde undret

sig over al Poteten her paa Nybygget, i Bygderne

var det langt vaerre, sa han.

Saa hadde Isak igjen nogen Uker at bryte Jord

i til Taelen kom. Kreaturerne gik nu og beitet paa

Jordet og hvorhelst de vilde, det var trivelig for

Isak at arbeide sammen med dem og hore paa Bjsel-

derne, det haeftet ham jo ogsaa noget bort, for

Oksen var lei til at gjore Ugagn og stange ind i

Lauvstakkerne og Gjeiterne de var hoit og lavt og

allevegne, endog paa Gammetaket.
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Smaa og store Sorger.

En Dag horer Isak et Illskrik, Inger staar paa

Dorhellen med Barnet paa Armen og peker ned-

over til Oksen og den vesle Kua Solvhorn, de er

Kjaerester. Isak kaster Hakken og raender nedover,

aa men det var nok forsent, Ulykken var skedd. Ser

du Trollet, hun er tidlig ute, bare Aaret, et halvt

Aar fortidlig, Trollet, Barnungenl Isak faar hende

ind i Gammen, men det er nok forsent. Jaja, sa

Inger, det er nu paa en Maate godt, for ellers hadde

begge Kjyrene blit hostbaerl — Aa Inger, nei hun
hadde ikke godt Hode, men hun visste kanske hvad

hun gjorde da hun slap Solvhorn og Oksen ut sam-

men imorges.

Vinteren kom, Inger kardet og spandt, Isak kjorte

Favnved, uhyre Lass med tor Ved paa godt Fore,

al Skyld og Gjaeld blev stroket, Hest og Kjaerre,

Plog og Harv var bans. Han kjorte bort med
Ingers Gjeitost og fik Tvistgarn, Vaevstol, Hespe-

trae og Rendebom med hjem igjen, han kom atter

med Mel og Matvarer, atter med Flanker, Bord og

Spiker; en Dag kom han med en Lampe. Saasandt

som jeg staar her saa spoker du! sa Inger, men hun
hadde laenge skjent at Lampen vilde komme. De
taendte den om Kvaelden og var i Paradis, lille Ele-

seus han trodde visst det var Solen. Ser du hvor

forundret han eri sa Isak. Inger kunde herefter

spinde i Lampelys.

Han kom med Lerret til Skjorter og med nye
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Komager til Inger. Hun hadde bedt ham om for-

skjellige Farvevarer til Uldgarn, han kom ogsaa

med dem. Men en Dag saa kom han med en Klokke.

Med hvad? En Klokke! Da blev Inger himmelfal-

den og det var ikke Maal i hende en Stund. Isak

hsengte Klokken paa Vseggen med forsigtige Haen-

der og stillet den efter et Skjon, han trak Loddene

op og hadde den til at slaa. Barnet vendte 0inene

efter den dype Klang og saa derefter paa Morn.

Ja du kan gjaerne undre dig! sa hun og tok Gutten

til sig og var selv rert. For av alt godt her i Ensom-

heten kunde intet maale sig med en Stueklokke som

gik hele den morke Vinter og slog Timerne pent.

Saa var Veden kjort, Isak begyndte i Skogen igjen

og hugget mere Ved, gjorde sine Gater og sin By

av Favnved til naeste Vinter. Han kom laenger og

l£enger bort fra Husene nu, en stor vid Li laa alt

aapen for Dyrkning og han agtet ikke at snauhugge

Marken mere, men herefter bare faelde de aeldste

Traer med tor Top.

Naturligvis hadde han ogsaa Isenge forstaat hvor-

for Inger hadde ordet om en Seng til, nu fik han

vel skynde sig og ikke utssette det Isenger. Han kom
hjem fra Skogen en mork Kvaeld og da var det

gjort, Familjen var oket, Gut igjen, Inger laa. Den

Inger, imorges hadde hun villet ha ham ned i Byg-

den: Du skulde rore Hesten litt igjen, sa hun, for

han staar bare og graver i Spiltaugetl — Jeg har

ikke Tid til slikt Tov, sa Isak og gik. Nu skjonte



47

han at bun bare badde villet ha ham av Veien, og

hvorfor det? Han kunde vaeret god at ha ved Hu-

set. — Hvorledesen har det sig at du aldrig kan

varsku? sa han. — Nu maa du gjere dig en Seng

og Hgge i Kammerset, svarte hun.

Det var nu forresten ikke gjort bare med en Seng,

det skulde ogsaa Sengklaer til. De hadde ikke to

Skindfelder, det vilde heller ikke bli Raad til en

ny Feld for til naeste Host naar de fik nogen Vaedrer

at slagte, men selv da vilde det ikke bli Feld av et

Par Vsederskind. Isak slet ondt og fros noget om
Nsetterne nu en Tid utover, han provet at grave sig

ned i Hoiet under Berghammeren, han provet at

laegge sig bos Kjyrene, husvild var han. Det var en

Lykke at det alt var Mai, saa vilde Juni komme,
Juli ....

Majrkelig saa meget her var bragt istand i 0de-

marken nu, Menneskebolig og Buskapshus og ryd-

dede Marker, alt paa tre Aar. Hvad bygget Isak nu?

Et nyt Skur, en Skjaa, Tilbygg til Stuen. Det dun-

dret gjennem Huset naar han drev otte Toms Spi-

ker ind og Inger kom nu og da ut og bad for de

Smaa. Javel, de Smaa, snak med dem saalaenge,

syng til dem, lat han Eleseus faa Spandloket at

banke med! Det skal ikke vare saa Isenge med de

store Spikerne, det er just her de maa vaere, i

Strsekfiskene, i det som skal faeste hele Tilbygget

til Huset. Siden blir det bare Bord og to og en halv

Toms Spiker, bare Dukkevaerk.
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Kunde det undgaas at han dunkell Der stod nu

baade Sildtonden og Melet og Matvarerne i Stalden

for ikke at staa under aapen Himmel, men Flaesket

tok Smak av det, en Skjaa var den rene Nedvendig-

het. Smaagutterne maatte vel ogsaa kunne vaenne

sig til nogen Hammerslag i Vaeggen, Eleseus han

var likesom blit lilt spaed og elendig, men den andre

han pattet som en tyk Gudsengel og naar han ikke

skrek saa sov han. En makelos Unge. Isak vilde

ikke motssette sig at han blev helende Sivert, det

var kanske bedst, skjont han hadde atter tsenkt sig

Jakob. I somme Tilfaelder hadde Inger Ret, Eleseus

det var efter hendes Praest og var fint, men Sivert

det hette Inger sin Morbror, Herredskassereren,

han som var Ungkar og Velfaerdsmand uten Arvin-

ger. Hvad bedre kunde da Barnet gjore end at hete

efter ham?
Saa blev det ny Vaaronn igjen og alt i Jorden

for Pinse. Dengang Inger hadde bare Eleseus kunde

hun umulig avse Tid til at hjaelpe Manden, den

Forstefodte optok hcnde saa; nu da hun hadde to

Born rensket hun Jordet og utrettet mangt andet

omfremt: var med lange Stunder i Potetsaettingen,

saadde Gulrot og Naepe. En slik Kone var ikke let

at finde. Hadde hun ikke ogsaa Vaev oppe? Hun
nyttet hvert 0ieblik til at lope ut i Kammerset og

vaeve et Par Spoler og det blev halvuld Vendtoi

til Underplagg for Vinteren. Da hun fik farvet sit

Garn blev det blaat og rodt Kjoletoi til hende selv
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og de Smaa, hun la tilslut flere Farver ind og gjorde

Dynetraek til Isak av Vaeven. Lutter nodvendige og

nyttige Ting, og saa solide Tingl

Se, nu var Familjen i Marken kommet godt paa

Fote og dersom Aarveien lyktes saa var Nybyggerne

likefrem at misunde. Hvad stod tilbake? Hoihus

naturligvis, en Loe med Trseskegulv i Midten, det

var et Fremtidens Maal, det vilde naaes som de

andre Maal, giv Tid! Nu hadde vesle Selvhorn kal-

vet, Gjeiterne kidet og Sauerne lammet, det vrimlet

av Smaafae i Bumarken. Og hvad med Menneskene?

Eleseus gik alt paa sine Ben hvor han vilde og lille

Sivert var kristnet. Inger? Hun laget sig visst til med
Barn igjen, hun var saa frodig. Hvad var endda en

Gang et Barn for hende? Ingenting — det vil si

store Ting, pent Smaafolk, hun hovmodet sig over

Bornene og lot forstaa at det ikke var alle som
Gud betrodde slike store og pene Born. Inger var i

fuld Virksomhet med at vsere ung. Hun hadde et

vansiret Ansigt og hadde levet hele Ungdommen
opover som et Utskud, Gutterne saa hende ikke

skjent hun baade kunde danse og arbeide, de for-

smaadde hendes Sodme, de vendte sig bort — nu

var det hendes Tid, hun utfoldet sig, hun stod ide-

lig i Flor og gik med Barn. Isak selv, Husbonden,

han var og blev en alvorlig Mand, men han hadde

hat god Fremgang og var tilfreds. Hvad han hadde

holdt Liv i sig med for Inger kom var meget dun-

Markens Grade I 4
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kelt, Potet og Gjeitmaelk, ja dristige Retter uten

Navn; nu hadde han alt som naevnes kunde for en

Mand i bans Kaar.

Det blev Torke igjen, Misvekst igjen, Lappen Os-

Anders som kom forbi med sin Hund kunde be-

rette at Folk i Bygderne alt hadde slaat Kornet til

Kreaturfoder. — Naa. Saa badde de ikke noget

Haap? spurte Inger. — Nei. Men de bar staengt

Sild. Han Sivert, Morbror din, faar Landslot. —
Han badde nu orlite for! Baade i Kjorrel og Grytel

— Net som du, Inger! — Ja Gudsketak, det er ikke

at klage. Hvad de sier om mig derbjemme? — Os-

Anders vagger paa Hodet og slesker at ban bar

ikke Ord for det. — Dersom at du lyster en Kum
Sotmaelk saa skal du bare orde det, sier Inger. —
Du skal ikke kostvaerdel Men bar du 0rlite til Hun-

den?

Maelken kom, Hundematen kom. Lappen borte

en Musik inde fra Stuen og lydde: Hvad det er? —
Det er Stueklokken vores som slaar, sa Inger og

var revnefferdig av Storbet.

Lappen vagget igjen paa Hodet og sa: Dokker

bar Hus og Hest og Middel, kan du nsevne mig

bvad dokker ikke bar! — Nei vi kan ikke Gud
fuldtakke. — Ho Oline bad mig om at bilse dig. —
Naa. Hvor bun baler? — Taalelig. Hvor Manden

din er? — Han er og bryter. — De sier ban bar

ikke kjopt? benkaster Lappen. — Kjopt? Hvem
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som sier det? — De sier det — Hvem skulde han

kJ0pe av? Det er Almenning. — Jaja. — Og nogen

Svettdraaper har han lagt ned paa denne Jordenl

— De sier det er Staten sin Jord?

Inger forstod ingenting av det og sa: Jaja det

maa saa vsere. Er det ho Ohne som har snakket paa

det? — Jeg Riindes ikke hvem det var, svarte Lap-

pen og kastet sine vikende 0ine i alle Retninger.

Inger forundret sig over at han ikke tagg om
noget, det gjorde Os-Anders ellers altid, det gjor

alle Lapper, de tigger. Os-Anders sitter og karver

i sin Kridtpipestubb og tsender. Aa for en Pipe, han

reker og drager saa hele hans gamle rynkede An-

sigt staar som en Rune. — Ja jeg gjor ikke at

sporre om at det er dine Born, sa han og slesket

mere. For de er saa like dig. Net akkurat som da

du selv var liten!

Inger som var en Vanskapning og et Utyske —
naturligvis var det gait, men hun svulmet allikevel.

Selv en Lap kan gjore et Morhjaerte glad. — Der-

som at ikke Ssekken din var saa fuld saa skulde du

faa orlite i han, sa hun. — Nei du skal ikke kost-

vserde!

Inger gaar ind med Barnet paa Armen og imens

er Eleseus tilbake hos Lappen. De kommer godt

overens, Gutten faar se noget rart i Lappens Ssek,

noget loddent, han faar klappe det. Hunden staar

og pister og gjoir. Da Inger kom ut med Nisten gir
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hun et lite Ston og S3etter sig ned paa Dorhellen:

Hvad det er du baerer? sper hun. — Nei det er

ikke noget. En Hare. — Jeg saa det. — Han Smaa-

karen din vilde se han. Det var Hunden som jaget

han op idag og draepte han til mig. — Her er Maten

din! sa Inger.



Det var en gammel Erfaring at mindst to Uaar

fulgte paa hverandre, Isak var blit taalsom og fandt

sig i sin Lot. Kornet brandt op og Hoiavlingen var

maatelig, men Poteten saa atter ut til at greie sig;

det var altsaa gait nok, men det var ikke Nod. Isak

hadde endda engang Favnved og Tommerstokker

at bringe til Bygden og da det var staengt Sild

rundt hele Kysten hadde Folk godt med Penger

at kjope Ved for. Det saa mest ut som en Styrelse

at Kornet slog feil, for hvor skulde ban ha traesket

dette Korn uten en Loe med Traeskegulv? Lat det

bare vaere Styrelse, det skader ikke i Laengden.

En anden Sak var det at nye Ting kunde dukke

op og uroe ham. Hvad var det nu en viss Lap

hadde sagt til Inger i Sommer — at ban ikke hadde

kjopt? Skulde han kjope, hvorfor det? Marken laa

jo her, Skogen stod her, han dyrket op og reiste

et Hjem midt i Urnaturen, fodde sin Familje og

sine Dyr, skyldte ingen, arbeidet, arbeidet. Han
hadde flere Ganger taenkt at tale med Lensmanden

naar han var nede i Bygden, men det var blit utsat;
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Lensmanden hadde ikke noget godt Ord og Isak

var faamselt. Hvad skulde han si naar han kom,

hvad skulde han ha til ^Erend?

En Dag om Vinteren kom Lensmanden selv kjo-

rende ut til Nybygget, han hadde en Mand med og

mange Papirer i en Vaeske — og der var da selve

Lensmand Geissler. Han saa den store aapne Li

som var avskoget og laa jaevn og pen under Sneen,

han trodde vel at hele Vidden var dyrket og sa:

Dette er jo et stort Bruk, mener du at faa slikt for

ingenting?

Der var det kommetl Isak fik en Rsedsel i Livet

og svarte ikke.

Du skulde ha kommet til mig og kjopt Marken,

sa Lensmanden. — Ja. —
Lensmanden talte om Skyldsaetting, om Skjel,

Skat, kongelig Skat, sa han, og da Isak fik litt For-

klaring fandt han det mindre og mindre urimelig.

Lensmanden sertet sin Folgesvend og sa: Naa, du

Skjonsmand, hvor stor er Indmarken? Men han

ventet ikke paa Svar, han bare skrev op Indmar-

ken paa Slump. Han spurte Isak om Hoilassene,

om Potettonderne. Og hvorledes skulde de bsere sig

ad med Skjel? De kunde ikke gaa op Skjel i liv-

dyp Sne i Skogen, men om Sommeren var det ikke

kommendes hit for Mennesker. Hvad hadde Isak

selv tsenkt sig til Skog og Bumark? — Det visste

ikke Isak, han hadde hittil taenkt sig som sit alt

han saa. Lensmanden sa at Staten satte Grsenser.
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Jo storre Vidde du faar des mere koster det, sa

han. — Naa. — Ja. Og du faar ikke alt du kan

gape over, du faar til dit Behov. — Naa. —
Inger satte Mgelk frem og Lensmanden og hans

Felgesvend drak. Hun kom med mere Maelk. Lens-

manden straeng? Han strok endog Eleseus over

Haaret og sa: Er det Stener han leker med? Faa se

de Stenene. Hvad er dette? De er saa tunge, det er

visst et eller andet Slags Metal i dem. — Det er

nok av slikt opi Fjaeldet, sa Isak.

Lensmanden vendte lilbake til Forretningen: Det

er vel sor- og vestover det er vserdifuldest for dig?

spurte han Isak. Skal vi si en Fjerding sorover? —
En hel Fjerding! utbrot Folgesvenden. — Du kun-

de ikke dyrke op to Hundrede Alen, sa Lensman-

den kort. — Isak spurte: Hvad koster en Fjerding?

— Lensmanden svarte: Det vet jeg ikke, det vet

ingen. Men jeg vil foreslaa en ringe Pris, her er

Mile ind i 0demarken og ingen Adkomst.

Ja men en hel Fjerding! sa Folgesvenden igjen.

Lensmanden skrev en Fjerding sorover og

spurte: Og opover mot Fjaeldene? — Der maa jeg

ha til Vandet. Der er et stort Vand, svarte Isak.

Lensmanden skrev. — Nu nordover? — Det er

ikke saa noie, svarte Isak. Det er ikke ordentlig

Skog paa Myrene.

Lensmanden skrev efter sit eget Hode en halv

Fjerding. — Mot 0st? — Det er heller ikke saa

noie. Det er bare Fjaeldet over til Sverige.



56

Lensmanden skrev.

Da han hadde skrevet regnet han det hele over

paa et 0ieblik og sa: Naturligvis blir dette en stor

Eiendom og hadde den ligget nede i Bygden kunde

ingen ha kjept den. Jeg vil foreslaa et Hundrede

Dalers Penge for alt. Hvad mener du? spurte han
Felgesvenden. — Folgesvenden svarte: Det er jo

ingen Prisl — Hundrede Dalerl sa Inger. Du skal

ikke faa saa stor Vidde, Isak! — Nei, sa Isak. —
Folgesvenden grep til: Det er som jeg sier! Hvad
skal dokker gjore med en slik Vidde?

Lensmanden sa: Dyrke den.

Han hadde sittet her og slitt og skrevet, nu og da

var det Barneskrik i Stuen, han vilde vel nodig

skrive op igjen det hele, han kom ikke hjem for

langt paa Nat, nei ikke for imorgen tidlig. Han la

Papirerne egenraadig i Vaesken. — Gaa ut og

spaend for! sa han til Folgesvenden. Han vendte sig

til Isak og erklaerte: Egentlig burde du hat Stedet

for ingenting og Betaling atpaa, slik som du har ar-

beidet. Og det vil jeg si i mit Forslag. Saa faar vi

se hvormeget Staten vil ha for at gi Skjote.

Isak — Gud vet hvorledes han hadde det. Det var

som om han ikke hadde noget imot at det blev sat

hoi Pris paa bans Sted og paa bans uhyre Arbeide

her. Han holdt det vel ikke for umulig at kunne

klare et Hundrede Daler i Tidens Lop, derfor sa

han ikke mere, han kunde arbeide som for og

dyrke op Jorden og gjore forfalden Skog op i Favn-
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ved. Isak var ikke av dem som speidet, han holdt

ikke Utkik efter Tilfaeldigheter, han arbeidet.

Inger takket Lensmanden og bad ham vaere de-

res Mand hos Staten.

Ja. Men jeg avgjer jo ingenting, jeg bare skriver

min Mening. Hvor gammel er den mindste der? —
Skikkelig et halvt Aar. — Gut eller Pike? — Gut.

Lensmanden var ikke strseng, men overfladisk

og lite samvittighetsfuld. Sin Skjens- og Takst-

mand, Stsevnevidnet Brede Olsen overherte han,

den vigtige Handel ordnet han paa Lykke og

Fromme, en stor Affaere, avgjorende for Isak og

bans Kone selv og avgjorende for deres Efterkom-

mere kanske i utallige Slaegtled, skriftfasstet han

paa Slump, Lensmanden bare skrev. Men han viste

Nybyggerne megen Venlighet, han tok op av Lom-
men en blank Ort og gav lille Sivert i Haanden, saa

nikket han og gik ut i Slaeden.

Pludselig spurte han: Hvad heter dette Stedet?

— Heter? — Hvad Navn har det? Vi maa ssette et

Navn.

Det hadde ikke Menneskene taenkt paa, de saa

paa hverandre Inger og Isak.

Sellanraa? sa Lensmanden. Han fandt det vel

paa, det var kanske ikke noget Navn engang, men
han gjentok: Sellanraa! nikket og kjorte.

Alt paa Slump, Graenserne, Prisen, Navnet ....

Nogen Uker senere horte Isak engang han var

nede i Bygden at det var Ugreie med Lensmand
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Geissler, det var blit Spurlag efter nogen Penger

som ban ikke kunde vise Ret for og ban var blit

maeldt til Amtmanden. Saa gait kunde ske, somme
Mennesker tumler Livet frem, saa stoter de imot

dem som gaar det!

En Dag Isak bar vaeret i Bygden med et av sine

siste Vedlass og er paa Hjemveien oplever ban at

faa kjore Lensmand Geissler paa sin Slsede. Lens-

manden traadte bare ut av Skogen med en Haand-

kuffert og sa: Lat mig faa sitte paa bos dig!

De kjorte en Stund, ingen av dem talte. En en-

kelt Gang tok Lensmanden op en Flaske og drak

av den, ban bydde ogsaa Isak som avslog. Jeg er

raed for Maven min paa denne Turen, sa Lensman-

den.

Han begyndte at tale om Isaks Gaardbandel: Jeg

ekspederte Saken straks og anbefalte den varmt.

Sellanraa er et pent Navn. Egentlig saa skulde du

bat Stedet for ingenting, men badde jeg skrevet

det saa vilde Staten ba blit ublu og sat sin egen

Pris. Jeg skrev femti Daler. — Naa, saa skrev Dok-

ker ikke Hundrede Daler? — Lensmanden rynket

Brynene og taenkte sig om: Saavidt jeg mindes

skrev jeg femti Daler.

Hvor skal Dokker fare nu? spurte Isak. — Over

til Vesterbotten, til min Kones Familje. — Det blir

ondt at komme over paa denne Tid av Aaret. —
Det gaar vel. Kan ikke du folge mig et Stykke? —
Jo. Dokker skal ikke gaa alene. —
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De kom til Nybygget og Lensmanden laa Natten

over i Kammerset. Om Morgningen tok ban sig

atter en Sup av Flasken og sa: Jeg odelaegger visst

Maven min paa denne Turen! Han var ellers som
forrige Gang da ban var ber, velvillig avgjorende,

men vimset og lite optat av sin Skjasbne; kanske

var den beller ikke saa sorgelig. Da Isak dristet sig

til at si at ikke bele Lien var dyrket, men bare litt,

nogen smaa Ruter, gav Lensmanden det forbau-

sende Svar: Det forstod jeg meget godt da jeg sat

her og skrev dengang. Men min Kjoregut, Brede,

ban forstod ingenting, ban er en Flab. Departemen-

tet bar et Slags Tabel. Naar det var saa faa Hoi-

lass og saa faa Potettonder paa saa stor Indmark

som jeg opgav saa sier Departementets Tabel at det

er elendig Jord, billig Jord. Jeg var paa din Side,

og jeg skal ta Saligbeten min netop paa det Skjaelm-

stykket. Det er to og tredive Tusen slike Karer som
du vi skulde ba ber i Landet. — Lensmanden nik-

ket og benvendte sig til Inger: Hvor gammel er den

mindste? — Han er nu tre Fjerdingaar. — Naa det

er Gut? — Ja. —
Men du skal drive paa og faa Gaardbandelen din

ordnet saa snart som mulig, sa ban til Isak. Det er

en anden Mand som nu vil kjope omtrent midt-

veis mellem ber og Bygden, men da stiger dette

Stedet i Pris. Kjep nu du forst, saa kan det stige

siden! Saa bar du litt igjen for Slitet dit. Det var

du som begyndte i 0demarken.
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Folkene var taknemmelige for hans Raad og

spurte om det ikke var ham selv som skulde ordne

med Handelen. Han svarte at han hadde gjort det

han kunde, det kom nu bare an paa Staten. — Jeg

reiser nu til Vesterbotten og kommer ikke igjen,

sa han like ut.

Han gav Inger en Ort og det var altfor meget.

Husk paa at bringe litt Slagt ned i Bygden til min

Familje, sa han, en Kalv eller Sau, hvad dere har.

Min Kone betaler. Tak ogsaa med et Par Gjeit-

oster nu og da, Bornene er glad i dem.

Isak fulgte ham over Fjaeldet, og paa Hoiden var

det haard Skare saa det var godt at gaa. Isak fik

en hel Daler.

Slik for da Lensmand Geissler bort og kom
ikke tilbake til Bygden, Det samme kunde det vaere,

syntes Folk, han blcv holdt for en upaalitelig Per-

son og en iEventyrer. Ikke for det at han ikke

visste nok, han var en vellaert Mand og hadde stu-

deret meget, men han slog for stort paa og brukte

andres Penger. Det blev oplyst at det var efter en

skarp Skrivelse fra Amtmand Pleym at Geissler

var romt, men hans Familje blev det intet gjort

ved og den bodde en god Stund efter i Bygden, det

var Konen og tre Bern. Forovrig varte det ikke

laenge for de manglende Penger blev sendt fra Sve-

rige, Lensmandsfamiljen sat da ingenlunde Isenger

i Pant, men vedblev at bo paa sit Sted fordi det

lystet den.
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For Isak og Inger hadde samme Geissler ikke

vaeret nogen daarlig Kar, tvaertimot. Gud vet hvor-

ledes nu den nye Lensmand vilde bli, om kanske

hele Handelen med Nybygget skulde gjores op

igjen!

Amtmanden sendte en av sine Skrivere op til

Bygden, det var den nye Lensmand. Han var en

Mand i firtiaars Alder, Son av en Foged og hette

Heyerdahl; ban badde vaeret for fattig til at bli

Student og Embedsmand, men ban badde sittet paa

Amtskontoret og skrevet i femten Aar. Da ban al-

drig badde faat Raad til at gifte sig var ban Ung-

kar, Amtmand Pleym badde arvet bam efter sin

Formand og git bam den samme usle Lon som for

var git; Heyerdabl mottok sin Lon og skrev. Han
blev en fortrykt og vissen Mand, men paapasselig

og retskaffen, ban var ogsaa dygtig til Arbeider

som ban engang badde laert og saa langt bans M\-
ner rak. Nu da ban blev Lensmand begyndte ban

at faa adskillig Selvfolelse.

Isak tok Mot til sig og gik til bam.

Saken Sellanraa — jo ber er den, kommet til-

bake fra Departementet. De vil ha Forklaring paa

mangt og meget, det bele er jo i ett Rot fra denne

Geisslers Haand, sa Lensmanden. Det kongelige De-

partement vil vite om det er store og kanske ber-

lige Multebsermyrer paa Eiendommen. Om det er

Tommerskog. Om det muligens er -^rtser og ad-

skillige Metaller i Bjsergene trindt omkring. Det
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er nsevnt et stort Fjoeldvand, er det Fisk i det?

Denne Geissler har rigtignok git nogen Oplysnin-

ger, men han var jo ikke en Mand at stole paa, jeg

maa sitte her og gjennemgaa alle Ting efter ham,

Nu skal jeg komme op til dit Sted, til Sellanraa,

med det forste og undersoke alt og taksere det.

Hvormange Mil er det dit? Det kongelige Departe-

ment vil ha ordentlig Skjel opgaat, naturligvis maa
vi gaa op Skjel. — Det blir ondt at gaa op Skjel

for utpaa Sommeren, sier Isak. — Det maa vel late

sig gjore. Vi kan ikke vente til utpaa Sommeren
med at gi Departementet Svar. Jeg kommer en av

Dagene. Paa samme Turen skal jeg paa Statens

Vegne sselge noget Dyrkningsmark til en anden

Mand. — Er det han som skal kjope midtveis mel-

lem mig og Bygden? — Det vet jeg ikke, jo det er

det kanske. En Mand herfra, min Takstmand for-

resten, mit Staevnevidne. Han har spurt Geissler

om at faa kjope, men Geissler har avvist ham og

svaret at han kunde ikke dyrke to Hundrede Alen

engang! Saa skrev Manden til selve Amtskontoret

og nu har jeg faat Saken til Uttalelse. Ja den Geiss-

ler I

Lensmand Heyerdahl kom til Nybygget og hadde

Skjonsmand Brede med, de hadde gaat sig vaate

paa Myrene og blev endda vaatere da de skulde

gaa op Skjel i braanende Vaarsne opover Fjaeldet.

Lensmanden var ivrig den forste Dag, men den

naeste gik han traet og stod bare igjen langt nede
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og ropte og pekte. Det var ikke laenger Tale om at

skjserpe „BJ8ergene trindt omkring", og Multebser-

myrene skulde paa det noieste bli undersokt paa

Hjemveien, sa ban.

Departementet hadde fremsat mange Sporsmaal,

det badde vel atter en Tabel. Det eneste som det

var Mening i var Sporsmaalet om Skogen. Det var

meget rigtig noget Tommer og det stod indenfor

Isaks Fjerding, men der fandtes ikke Traelast til

Salg, bare til Husbruk godt og vel. Men selv om
her hadde vseret nok av Tommer, hvem kunde

drive det milevis frem til Folk? Det kunde bare

Kvsernkallen Isak naar ban 1 Vinterens Lop kjorte

nogen Stokker til Bygden og fik Flanker og Bord

igjen.

Det viste sig at den maerkelige Mand Geissler

badde git en Fremstilling som ikke var til at kom-
me forbi. Der sat nu den nye Lensmand og provet

at imotegaa bam og finde en Feil at rette, men op-

gav det. Han spurte bare oftere end Geissler sin

Folgesvend og Skjonsmand til Raads og tok Hen-

syn til bans Ord, og samme Skjonsmand maatte

vel ba omvendt sig og faat et andet Syn siden ban
selv blev Kjoper i Statens Almenning. — Hvad du

mener om Prisen? spurte Lensmanden. — Femti

Daler er evig nok for den som kjope skal, svarte

Skjonsmanden. — Lensmanden formulerte det i

pyntelig Sprog. Geissler badde skrevet: Manden vil

fra nu av ogsaa faa aarlig Skat at utrede, ban ser
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sig ingen Utvei til at betale en hoiere Kjopesum

end femti Daler fordelt paa ti Aar. Staten kan motta

bans Tilbud eller frata ham bans Mark og bans

Arbeide. — Heyerdabl skrev: Manden ansoker ser-

bodigst det boie Departement om at faa bebolde

den Mark som ikke er bans, men som ban bar ned-

lagt et betydelig Arbeide paa, for 50 — femti —
Speciedaler, at betale i Terminer efter Departe-

mentets velviilige Skjon.

Jeg tror det skal lykkes mig at sikre dig Eien-

dommen, sa Lensmand Heyerdabl til Isak.
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Idag skal Storoksen avgaarde. Den er blit et

uhyre Dyr og for kostbar at holde her paa Nybyg-

get, Isak skal ned i Bygden med den, avhaende den

og faa en hovelig Fors Okse med tilbake.

Del er Inger som bar sat dette igjennem og Inger

visste vel hvad bun gjorde da bun fik Isak avsted

netop idag.

Skal du gaa saa maa det vaere idag, sa bun.

Oksen er fremfodd, det er god Pris paa fremfedd

Slagt om Vaaren, ban kan sendes til Byen, der er

det saa storveies bvad de betaler. — Jaja, sa Isak.

— Det vaerste er om at Oksen skulde bli farlig for

dig paa Veien. — Det svarte ikke Isak paa. — Men
nu bar ban jo smaat vseret ute en Ukes Tid og set

sig om og blit vant. — Isak tidde. Men ban baengte

en stor Kniv i Slir paa sig og tok Oksen ut.

Aa for en Rugg, blank og frygtelig, Laenderne

gynget paa den naar den gik. Den var noksaa lav-

benet; naar den lop brot den Ungskog ned med
Brystet, den var som et Lokomotiv. Dens Hals var

vaeldig indtil Vanskaptbet, i denne Hals bodde en

Elefants Styrke.

Maxkcns Grede I 5
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Dersom at han nu bare ikke slaar sig gal for dig,

sa Inger. — Isak svarte om en Stund: Jaja, saa faar

jeg slagte han paa Veien og bsere Kjetet.

Inger satte sig ned paa Derhellen. Hun hadde

ondt og var flammet i Ansigtet, hun hadde holdt

sig opret til Isak gik, nu blev han borte med Oksen

i Skogen og Inger kunde ynke sig uten Fare. Lille

Eleseus taler alt og han spor: Mama ondt? — Ja

ondt. — Han haermer efter Morn, tar sig til Ryg-

gen og ynker sig. Lille Sivert sover.

Inger faar Eleseus med sig ind, gir ham Saker

og Ting at leke med paa Gulvet og gaar selv til-

sengs. Stunden var kommet. Hun er hele Tiden ved

fuld Samling, hun holder 0ie med Eleseus, hun

kaster Blikket bort paa Vaeggen og ser hvad Klok-

ken er. Hun skriker ikke, rorer sig knapt; en Kamp
foregaar i hendes Indvolde, en Byrde glider pludse-

lig ifra hende. Naesten i samme 0ieblik horer hun

et fremmed Skrik i sin Seng, en liten velsignet Rest

stakkar, og nu bar hun ingen Ro, men lofter sig op

og ser nedover sig. Hvad ser hun? Hendes Ansigt

blir i samme Nu graat og uten Uttryk, uten For-

stand, et Ston bores, det er saa unaturlig, saa umu-
lig, det er som et skjevt Hyl ifra hende.

Hun synker tilbake i Sengen. Det gaar et Minut,

hun bar ingen Ro, det lille Skrik i Sengen blir staer-

kere, hun lofter sig after op og ser — aa Gud, det

vserste av alt, ingen Naade, Barnet var atpaa Kjopet

Pike. —
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Isak var kanske ikke kommet en halv Mil bort,

det var en knap Time siden ban gik ut av Gaarden.

I Lopet av ti Minutter var Barnet fedt og draept .

.

Isak kom bjem igjen den tredje Dag, ban leiet

i Baand en sultefodret Fors Okse som nseppe kunde

rore sig, derfor var Veien blit saa lang.

Hvorledes gik det? spurte Inger, og endda var

bun selv saa nedfor og syk.

Det badde gaat taalelig. Jaja Storoksen badde

jo v3eret gal den siste Halvmil og Isak badde

maattet binde den og bente Hjaelp fra Bygden. Da
ban saa kom tilbake badde Oksen slitt sig og ikke

vseret at finde paa en Stund. Naa, det gik jo alt-

sammen, Handelsmanden som kjopte op Slagt til

Byen badde betalt godt. — Og ber er nu den nye

Oksen, sa Isak, lat Bornene komme og se ban!

Den samme Interesse for bvert nyt Dyr, Inger

saa paa Oksen og kjendte paa den, spurte om Pri-

sen; lille Sivert fik sitte paa Ryggen av den. — Jeg

savner saa Storoksen, sa Inger, ban var saa blank

og snil. Bare de nu slagter ban pent!

Dagene blev optat med Onnearbeide, Kreatu-

rerne var utslupne, i det tomme Fjos stod Potet i

Kasser og Binger for at gro. Isak saadde endda

mere Korn iaar og brukte sin yterste Flid med at

faa det pent i Jorden, ban gjorde Senger til Gulrot

og Naepe og Inger saadde Fro. Alt gik som for.

Inger gik en Tid med en Hoipose over Maven for

at vsere tyk, bun minket litt paa Hoiet eflerbvert

5*
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og kastet tilslut Posen. Isak blev endelig en Dag
opmaerksom og spurte forundret: Hvorledes var det,

blev det ikke til noget dennegang? — Nei, sa hun,

ikke dennegang. — Naa. Hvorfor det? — Det had-

de sig vel saa. Hvad du tror, Isak, for du faar brutt

op alt dette som vi ser! — Gik det gait med dig?

spurte ban. — Ja. — Naa. For du ikke selv ilde?

— Nei. Jeg bar saa ofte taenkt paa cm at vi ikke

kunde faa os Gris. — Isak, sen i Vendingen, svarte

om en Stund: Ja Oris — jeg bar teenkt paa ban

bver Vaar. Men saalaenge det ikke blir mere Potet

og mere Smaapotet og orlite Korn saa bar vi ikke

noget at gi ban. Vi faar nu se iaar. — Det kunde

ba vEeret saa godt at ba Oris. — Ja. —
Dagene gaar, det kommer Regn og Aker og Eng

staar pent, det blir nok til noget iaarl Smaa og

store Oplevelser folger, det er Mat, Sevn og Ar-

beide, det er Sondager med Ansigtsvask og kjaem-

met Haar, Isak sitter i ny rod Skjorte som Inger

bar vaevet og sydd. Saa baender det at det jaevne

Liv uroes av en storre Tildragelse: En Sau med
Lam bar gaat sig- fast i en Bergklype, de andre

Sauer kommer bjem om Kvaelden, Inger savner

oieblikkelig de to Liv som er borte, Isak ut at lete.

Og Isaks forste Tanke er at naar gait skulde vsere

er det et Held at det er Sendag saa ban ikke baefter

sig bort fra Arbeidet. Han leter i Timer, det er en

endelos Bumark, ban gaar og gaar; bjemme er

bele Huset i Spaending, Morn tysser paa sine Born
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med de korte Ord at to Sauer er borte, ti stillel Alle

er med i Omsorgen, hele det lille Samfund, selv

Kjyrene skjonner at noget usaedvanlig er paafserde

og rauter, for Inger er ute iblandt og lokker med
hoi Rost imot Skogen skjont det snart er Nat. Det

er en Odemarkens Begivenhet, en komunal Ulykke.

Da Inger faar Bornene lagt gaar hun ogsaa selv

ut og leter. Iblandt saa soer hun, men faar intet

Svar, Isak er vel saa langt borte.

Hvor i Alverden er Sauene, hvad bar haendt dem?

Er Bjornen ute? Er Vargen kommet over Fjaeldet

fra Sverige og Finland? Ingen av Delene, da Isak

finder Sauen staar den fast i en Bergklype med et

brukket Ben og oprevet Jur. Den maa vsere holdt

laenge i Klypen, skjent den er alvorlig saaret bar

den gnaget Graesset ned til den bare Muld omkring

sig. Isak lofter Sauen op og frelser den, det forste

den gjor er at soke Beite. Lammet palter straks,

det er den rene Laegedom for det stakkars saare

Jur at bli tomt.

Nu finder Isak Sten og fylder den farlige Berg-

klypen, den lumske Bergklypen, den skal aldrig

mere bryte et Saulaarl Isak bruker Buksesaeler av

Laeder, ban tar dem av og spaender dem om Sauen

og holder det oprevne Jur paa Plass. Saa lofter

han Sauen paa Akslen og gaar hjem med den. Lam-
met folger.

Siden? Spjelker og Tjaerekluter. Om nogen Dager

begynder Sauen at spraette med den syke Fot fordi
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Saaret kler og gror. Jo altsammen retter sig igjen

— til naeste Gang noget haender.

Daglig Liv, Tildragelser som fylder Nybyggerne

belt. Aa det er ingenlunde Smaatterier, det ex

Skjaebne, det gjaelder Lykke, Nydelse og Velfserd.

Isak nytter Tiden mellem Onnerne til at telgje

paa nogen nye Tommerstokker ban bar liggende,

ban bar vel en Tanke med det. Han bryter des-

uten mangen nyttig Sten og faar den frem til-

gaards; naar ban bar faat nok Sten laegger ban

den op til Mur, Hadde det nu vaeret som for et Aar

siden eller saa vilde Inger ba vseret nysgjserrig og

undret sig over bvad Mandens Tanke var, men nu

syslet bun belst med sit eget og gjorde ingen Spors-

maal. Inger er flittig som for og steller Hus og Born

og Dyr, men bun bar begyndt at synge, det gjorde

bun ikke for, bun laerer Eleseus Kvaeldsben, det

gjorde bun ikke for. Isak savner bendes Spors-

maal, det var bendes Nysgjaerrigbet og bendes Ros

over det ban fik istand som gjorde bam til en til-

freds Mand og en makelos Mand, nu gaar bun forbi

og sier i Hoiden at ban sliter sig ibjael. Hun maa
allikevel ba faret ilde den siste Gangen! tsenker

ban.

Oline kommer paa nyt Besok. Hadde det nu vse-

ret som ifjor vilde bun ba vseret velkommen, nu

er det anderledes. Inger meter bende fra forste

0ieblik med Uvilje, bvad nu Grunden kunde vsere,

men Inger er blit fiendsk.
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Jeg trodde saa halvt at jeg kom i retten Tid igjen,

sa Oline fintalende. — Hvorledes? — Ja at den

Tredje skulde kristnes. Hvorledes er det? — Nei,

sa Inger, for den Saks Skyld skulde du ikke ha

umaket dig. — Naa. —
Oline gaar over til at skryte av Smaagutterne

som er blit saa store og pene, av Isak som dyrker

Jord og nu ser ut til at ville bygge igjen — stor-

veies, ikke Maken noget Sted! Og kan du fortaelle

mig hvad ban skal bygge? — Nei det kan jeg ikke,

det maa du sporre ban selv om. — Nei, sa Oline,

det er ikke noget som skjeller mig. Jeg skulde nu

bare se hvorledes at dokker hadde det, for det er

en stor Glaede og Troisomhet for mig. Guldhorn

vil jeg ikke sporre om eller ta paa Tungen mere,

bun bar nu faat det som bun skulde ha det!

Det gaar en Stund med godt Prat og Inger er ikke

laenger saa uvenlig. Da Klokken borte paa Vaeggen

slaar sine berlige Slag faar Oline Taarer i 0inene

og bar aldrig i sit fattige Liv bort et slikt Kirke-

orgel, Inger blir rik og generes igjen til sin ringe

Slaegtning og sier: Du skal komme ut i Kammerset

og se paa Vseven min!

Oline blir Dagen ut. Hun taler med Isak og lov-

order alle bans Gjaerninger. — Jeg borer du bar

kjept en Mil paa bver Kant, kunde du ikke bat det

for ingenting? Hvem misundte dig?

Isak faar nu den Ros ban bar savnet og blir mere

lil Kar: Det er nu Regjeringen jeg kjoper av, svarer
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ban. — Jaja, men hun skulde vel ikke vsere noget

Rovdyr imot dig, Regjeringen. Hvad du bygger? —
Det vet jeg ikke. Det bbr ikke noget videre. — Du
baler og du bygger! Du bar malte Dorer og Slag-

klokke paa Vaeggen, saa er det vel Storstue du byg-

ger? — Du skal ikke apel svarer Isak, Men ban

liker sig godt og sier til Inger: Kan du ikke koke

orpitterlite Rommegrot til den som Fremmed er?

— Nei, svarer Inger, for jeg bar nys kjaernet. —
Jeg aper ikke, jeg er bare et enfoldig Kvindfolk

som spor sig for, skynder Oline sig at svare. Jaja

naar at det ikke er Storstue saa er det vel et over-

htendig Hus til al Loen din, Du bar Akrer og En-

ger, det staar og vokser net som i Bibelen med
Mgelk og Honning.

Isak spor: Hvorledes tegner Aarveien paa dok-

kers Kanter? — Jaja det staar nu der. Dersom at

bare ikke Vorberre saetter lid paa det iaar ogsaa

og braender det op, forlate min Synd! Alt staar i

bans Haand og Almagt. Men saa storveies som ber

bos dokker er det ingen Steder bos os, det vaere

evig langt fra!

Inger spor efter andre av Folket sit, isaer efter

Sivert Morbror, Herredskassereren, ban er Famil-

jens store Mand og bar Notbruk og Naust, ban vet

snart sagt ikke bvor ban skal gjore av al sin Mid-

del. Under denne Tale blir jo Isak mere og mere

borte og bans nye Byggeforetakende glemt. Han

sier da tilslut: Nei efterdi du endelig vil vite det,
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Oline, saa er det akkurat en liten Lee med Traeske-

gulv jeg prever at faa mig op.

Skjonte detl svarer Oline. Folk som er Folk bru-

ker at taenke fremover og bakover og ha alting i

Hodet. Her er ikke at naevne Krus eller Kjerrel som
ikke du bar utgrundet. Var det Trseskegulv du sa?

Isak er et stort Barn, ban taaler ikke Olines

Smiger og gjor sig litt til Nar: Hvad den nye Hus-

bygning anbetraeffer saa skal det vaere Traeskegulv

i ban, det er min Agt og Mening, sier ban. —
Traeskegulvl sier Oline beundrende og vagger med
Hodet. — For bvad skal vi med Korn paa Akeren

naar at vi ikke kan traeske det? — Det er som jeg

sier: du grunder ut alt i Hodet. — Inger er atter

blit umild, Pratet mellem de to bar vel ophidset

bende, bun sier pludselig: Rommegrot — bvor vil

du jeg skal ta Rommen ifra? Er det Remme i El-

ven?

Oline meter Faren: Inger, kjaere velsigne dig,

bar du ikke Bonhorelse? Du skal ikke orde om
Rommegrot eller naevne ban! Et Menneske som jeg

som bare raeker i Gaardene!

Isak sitter litt til, saa sier ban: Nei her sitter jeg

som skal bryte mere Sten til Muren mini — Ja det

gaar Sten til en slik Mur som din! — Sten? svarer

Isak. Ja det er net akkurat som det aldrig skulde

bli nok. —
Da Isak er gaat blir de to Kvindfolk mere sams

igjen, de bar saa meget at tale om fra Bygden, Ti-
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merne gaar. Om Kvaelden faar Oline se hvor Bu-

skapen har vokset, tre Kjyr med Oksen, to Kalver,

et Mylder av Gjeit og Sau. Hvor skal det ende! spor

Oline og ser til Himmels.

Hun blir Natten over.

Men Dagen efter gaar hun. Hun har atter faat

med sig noget i et Knytte og da Isak er i Stenbrud-

det gjor hun en liten Omvei for at undgaa ham.

To Timer efter kommer Oline tilbake til Ny-

bygget, trseder ind og sier: Hvor er ban Isak?

Inger staar og vasker op. Hun skjonner at Oline

maa ha passeret Isak og Bornene som er i Brud-

det, hun aner straks Uraad: Han Isak? Hvad du

vil ban Isak? — Nei hvad jeg vil han! Men jeg

fik ikke bydd ban Farvel. — Taushet. Oline siger

uten videre ned paa en Bsenk som om Benene ikke

vilde baere hende mere. Hun indvarsler med Vilje

noget usaedvanlig, netop ved sin Daanefaerdighet.

Inger styrer sig ikke laenger, hendes Ansigt er

fuldt av Raseri og Raedsel, hun sier: Jeg fik en Hel-

sing fra dig med han Os-Anders. Det var en pen

Helsing! — Hvorledes? — Det var en Hare. —
Hvad du sier? spor Oline forunderlig mildt. — Du
skal ikke vor at naegte det! roper Inger vild i 0i-

nene. Jeg skal drive denne Traeosen midt i Kjaef-

ten paa dig! Se der!

Slog hun? Javisst. Og da ikke Oline tumler for

det forste Slag, men tvsertimot mukker og roper:

Du skal vare dig! Jeg vet hvad jeg vet om dig! saa
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bruker Inger Traeesen videre og faar Oline ned

paa Gulvet, faar hende under sig, knsegaar hende.

Vil du bent tyne mig? spor Oline. Hun hadde

denne frygtelige Haremund over sig, et stort stserkt

Kvindfolk med et Banketrae av en Slev i Haanden.

Oline var alt bulnet av Slag, hun blodde, men bun

mukket mere og gav sig ikke: Naa, du vil tyne mig

o g! — Ja — draepe dig, svarer Inger og slaar. Der

bar du! Jeg skal slaa dig ihjael! — Hun badde nu

Vissbet, Oline kjendte bendes Hemmelighet og bun

brydde sig om ingenting mere. — Der bar du i

Trynet dit! — Trynet mit? Det er du som bar

Tryne! stonner Oline. Vorberre bar skaaret et Kors

i Ansigtet dit!

Da Oline er saa seig at faa Bugt med, saa for-

bandet seig, maa Inger bolde inde med sine Slag,

de er til intet, de maser hende selv ut. Men bun

truer — aa bun truer med Trseosen under Olines

0ine, at hun skal faa mere, hun skal faa evig nok!

Jeg bar en Bordjunge, du skal faa se ban!

Hun reiser sig op som for at lete efter Kniven,

efter Bordjungen, men nu er bendes vserste Op-

bidselse over og hun bare bruker Mund. Oline kom-

mer sig op paa Bsenken igjen gul og blaa i Ansigtet,

bulnet og blodig, bun stryker Haaret bort, retter

paa sit Hodeplagg, spytter; bendes Mund er op-

svulmet. Dit Kreatur! sier bun.

Du bar vaeret i Skogen og snuset, roper Inger, det

er det du bar brukt Timerne til, du bar fundet den
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erlille Graven. Men du skulde ha gravel et Hul til

dig selv med det samme, — Nu skal du faa se! sva-

rer Oline og hun lyser av Haevngjaerrighet. Jeg sier

ikke mere men det blir ikke laenger Stue med Ram-
mers og Orgelvaerk i Klokken. — Det raar ikke du

for! — Det skal ho Oline og jeg raade for!

De to Kvindfolk kjaekler herom. Oline er ikke saa

grov og hoirostet, nei hun er likefrem fredelig i sin

grumme Ondskap; men hun er indaett og farlig: Jeg

ser efter Knyttet mit, jeg angrer paa at jeg la det

igjen i Skogen. Du skal faa Ulden igjen, jeg vil ikke

eie den! — Naa, saa tror du jeg har stjaalet den?

— Selv vet du hvad du har!

Det kjaekler de atter om. Inger tilbyr at peke paa

dem av sine Sauer som hun har klippet Ulden av,

Oline spor fredelig og melet: Jaja, men hvem vet

hvor du fik den ferste Sauen? Inger naevner Navn

og Sted hvor hendes forste Sauer var i Foder med
sine Lam. Og du skal bare klinke klare vare dig

for Munden din! truer hun. — Haha! ler Oline saa

smaat. Hun har altid hver Gang et Svar og gir sig

ikke: Munden min? End din egen Mund! Hun pe-

ker paa Ingers Vanskapthet og kalder hende en

Skabelon for Gud og Mennesker. Inger svarer frae-

sende, og fordi Oline er fet kalder hun hende et

Ister — et slikt Hundeister som du er! Og du skal

faa Tak for Haren som du sendte mig! — Haren?

Dersom at jeg hadde vaeret saa fri for Synd som for

den Haren! Hvorledes saa han ut? — Hvorledes ser
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en Hare ut? — Som du. Net akkurat som du. Og du

skulde ikke ha fornoden at se paa Rarer. — Du skal

ha dig ut! skriker Inger. Det var du som lot han

Os-Anders komme med Haren. Jeg skal faa dig

paa Straf. — Straf? Var det Straf du naevnte? —
Du misunder mig alt jeg har og du stekes op av

Misundelse til mig, vedblir Inger. Du har snartsagt

ikke faat Sovn paa 0inene siden at jeg blev gift og

fik han Isak og alt det som her er. Du store Gud

og Fader, hvad du vil mig? Er det min Skyld at

Bornene dine ikke kom sig nogen Steder hen og

blev til noget? Du taaler ikke at se at Bornene mine

er velskapte og har grommere Navne end som dine,

og kan jeg hjselpe for at de er penere av Kjot og

Blod end som dine varl

Skulde noget gjore Oline rasende saa var det

dette. Hun hadde vaeret saa mange Ganger Mor og

hadde intet andet end Bornene slike som de nu en-

gang var, hun gjorde dem gode og skrytte av dem,

lei paa dem Fortjenester de ikke hadde og skjulte

deres Brest. — Hvad du sier? svarte hun Inger. At

du ikke sokker i Jorden av Skam! Bornene mine,

de som var Himlens lyse Engleskarer imot dine!

Er det Bornene mine som du vaager at ta paa Tun-

gen? De var allesammen syv Guds Skapninger da

de var smaa og nu er de voksne og store alleihop.

Du skal ikke vor! — End ho Lise, kom ikke hun paa

Straf, hvorledes var det? spor Inger. — Hun hadde

ikke gjort noget, hun var uskyldig som en Blom-
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ster, svarer Oline. Og hun er da gift i Bergen og

gaar med Hat, men hvad gjor du! — Og hvorledes

var det med han Nils? — Jeg estimerer ikke at

svare dig. Men du har nu et av dine liggende borti

Skogen, hvad har du gjort med det? Du har drsept

det! — Hut og tiks og snask ut med dig! skriker

Inger igjen og gaar Oline paa Livet.

Men Oline viker ikke, hun ikke engang reiser

sig. Denne Uforfaerdethet som likner Forhaerdelse

lammer Inger igjen og hun sier bare: Nei jeg skal

benest lete op Bordjungen! — Det skal du ikke

vor, raader Oline til, jeg skal nok gaa av mig selv.

Men hvad det angaar at du huter ut dit eget Folk

saa er du et Kreatur! — Ja du skal bare gaa!

Men Oline gaar ikke, De to Kvindfolk kjaekler

endnu en god Stund og hver Gang Stueklokken

slaar halvt eller belt Slag saa haanler Oline og gjor

Inger rasende. Tilslut kommer de begge i mere Ro

og Oline gjor sig faerdig til at gaa. Jeg har lang

Vei og Natten imot mig, sier hun. Og det var Skrot,

jeg kunde jo ha tat med mig orlite Mat hjemmefra,

sier hun.

Hertil svarer ikke Inger noget, hun har faat sin

Forstand tilbake og slaar Vand i et Fat til Oline:

Der — dersom at du vil torke dig over! sier hun.

Oline indser at hun bor fli sig for hun gaar, men
da hun ikke vet hvor hun er blodig vasker hun

feil. Inger staar og ser paa dette en Stund, saa peker

hun: Der — far over Tindingen ogsaa! Nei den
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andre Tindingen jeg staar jo og peker! — Kunde

jeg vile hvad for en Tinding du peker paal svarer

Oline. — Det er mere paa Munden din ogsaa. Er du

snoft raed Vand? spor Inger.

Det ender med at Inger maa vaske den Saarede

og slsenge et Haandklaede til hende.

Hvad det var jeg skulde sagt, sier Oline mens

hun torker sig, og hun er saa fuldkommen fredelig

igjen, hvorledes skal han Isak og Bornene staa det

over? — Vet han det? spor Inger. — Vet han det

ikke! Han kom og fik se det. — Hvad han sa? —
Hvad kunde han si! Han blev maallos likesom jeg.

Taushet.

Det er du som er Skyld i altsammen! klager Inger

og brister i Graat. — Dersom at jeg hadde vajret

saa fri for Synd! — Jeg skal sporre han Os-Anders,

det kan du vsere viss paa. — Gjor saa!

De taler det over i Ro og Oline synes at bli min-

dre haevngjserrig. Hun er Politiker av hoi Rang og

er vant til at finde Utveier, nu ytrer hun endog et

Slags Medfelelse: at naar det nu kommer op saa

blir det stor Synd i han Isak og Bornene. — Ja,

sier Inger og graater mere. Jeg har grubliseret og

grubliseret paa det Nat og Dag. — Oline tsenker

sig som en Frelse at hun kunde vsere til nogen

Hjaelp. Hun kunde kanske komme og vsere her paa

Nybygget naar Inger blev sat fast.

Inger graater ikke mere, hun likesom med ett

lytter og overveier: Nei, du ser ikke efter Bornene.
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— Ser jeg ikke efter Bornene? Du aper. — Naa. —
Er det nogen Ting jeg har Hjaerte for saa er det

Born. — Ja dine egne, sier Inger, men hvorledes

vilde du bli imot mine? Og naar jeg taenker paa at

du skikket mig Haren bare snoft for at edelaegge

mig saa er du ikke andet end fuld av Synd. — Jeg?

spor Oline. Er det mig du mener? — Ja det er dig

jeg mener, svarer Inger og graater. Du har vaeret

det vserste Utskud imot mig og jeg har ingen god

Tro om dig. Og desforuten saa vilde du bare stjaele

al Ulden ifra os dersom at du kom hit. Og den ene

Gjeitosten efter den andre vilde gaa til dit Folk og

ikke til mit. — Du er et Kreaturl sa Oline.

Inger graater og torker Oinene og taler iblandt.

Oline vil saavisst ikke traenge sig paa, for hun kan

vsere hos han Nils, sin Son, som hun hele Tiden har

vseret. Men naar at nu Inger skal paa Straf saa blir

han Isak og de uskyldige Smaa opraadde og Oline

kunde gaa her og ha et 0ie med dem. Hun frem-

stiller det tillokkende, det skulde slet ikke gaa saa

ilde. Du kan nu tsenke paa det, sier hun.

Inger er slagen. Hun graater og ryster paa Hodet

og ser ned. Hun gaar sovngjaengeragtig ut i Skjaaen

og steller island Nisle til Gjesten, — Nei du skal

ikke kostvaerde! sier Oline. — Du skal nu ikke gaa

matlos over Fjaeldet, sier Inger.

Da Oline er gaat sniker Inger sig ut, ser sig om,

lytter. Nei ingen Lyd fra Stenbruddet. Hun gaar

naermere og horer Bornene, de leker med Smaa-



81

stener. Isak har sat sig, han holder Spetet mellem
Knaerne og stotter sig paa det som en Stav. Der
sitter han.

Inger sniker sig op i Skogkanten. Hun hadde sat

et lite Kors i Jorden et Sted, Korset ligger nede,

men der det har staat er Torven lettet op og Jorden
omrotet, Hun saetter sig og soper Jorden sammen
igjen med Haenderne. Og der sitter hun.

Hun kom av Nysgjgerrighet for at se hvormeget
Oline har rotet i den lille Grav, hun bhr sittende

fordi Kreaturerne endnu ikke er hjemkommet til-

kvaelds. Hun graater og ryster paa Hodet og ser ned.
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Dagene de gaar.

Det er et velsignet Veir for Jorden, med Solskin

og Regnskurer, og Avlingen blir derefter. Nybyg-

gerne bar nu gjort naesten al Slaatten og faar en

Maengde Hoi, det kniper haardt med Husrum for

altsammen, de stapper ind under Bergbamrene, ind

i Stalden, stapper under Stuebygningen, rommer
Skjaaen for alt som i er og stapper ogsaa den fuld

til Taket. Inger arbeider med som en umistelig

Hjselp og Stotte sent og tidlig, Isak nytter hver

Regnokt til at faa den nye Loen under Tak og ial-

fald Sorvseggen i fuld Stand, saa kan Alverdens Hoi

stappes dit. Det gaar dygtig fremover, det skal nok

gaa!

Den store Sorg og Tildragelse — javel, den var

tilstede, Gjaerningen var gjort og Folgerne maatte

komme. Det gode gaar oftest en sporlos Vei, det

onde drager altid Folger efter sig. Isak tok Saken

forstandig fra Begyndelsen, ban sa saa meget til

sin Kone at hvorledes bar du faret ad! sa ban. —
Hertil svarte ikke Inger noget. — Og om en Stund
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talte Isak igjen: Er det saa at du har strupt det? —
Ja, sa Inger. — Du skulde ikke ha gjort det. —
Nei, svarte hun. — Og ikke forstaar jeg hvorledes

du kunde gjore det. — Hun var net akkurat som

jeg, svarte Inger. — Hvorledes? — I Munden. —
Isak tienkte laenge paa det: Jaja, sa han.

Saa blev det ikke til mere da med det samme, og

eftersom Dagene gik noiagtig like saa rolig som
for og det desuten var saa meget Hoi at berge og

slik usaedvanlig stor Avling saa traadte Ugjserningen

litt efter litt tilbake i deres Tanker. Men den hang

over Menneskene og Stedet hele Tiden. De kunde

ikke haape paa Taushet av Oline, det var for utrygt.

Og selv om Oline tidde vilde andre tale, de stumme
Vidner vilde faa Maele, Vaeggene i Stuen, Trseerne

omkring den lille Grav i Skogen; han Os-Anders

vilde gjore Hentydninger, Inger selv vilde robe sig

vaken eller sovende. De var forberedt paa det

vserste.

Hvad andet kunde Isak gjore end ta Saken med
Forstand? Han skjonte nu hvorfor Inger hver Gang

hadde villet vaere alene med Fodslen, alene utstaa

den store Angst for Fostrets Velskapthet, alene mote

Faren. Tre Ganger hadde hun gjentat det. Isak ry-

stet paa Hodet og syntes Synd i hende for hendes

Vanskjsebne, stakkars Inger. Han horte om Lappens

Sendelse med Haren og han frikjendte hende. Det

forte til stor Kjaerlighet mellem dem, en gal Kjaer-

lighet, de koset sig til hverandre i Faren, hun var

6*
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fuld av raa Sedme til ham og han blev gal og umaa-
telig efter hende, Kvsernkallen, Kubben. Av Skotoi

saa brukte bun Komager, men del var intet av Lap
ved hende, bun var ikke liten og vissen men tvsert-

imot makeles og stor. Nu om Sommeren gik bun
barbenet og badde nakne Lsegger boit opover, og

disse nakne Laegger kunde ban ikke faa sine 0ine

ifra.

Hun vedblev at synge Salmestubber bele Somme-
ren og at Isere Eleseus Bonner, men bun kom til at

bate ukristelig alleLapperog gav renBesked til dem
somdrog forbi:De kunde vsere sendt avnogen igjen,

de badde gjaerne en Hare i Skindssekken igjen, de

skulde bare gaa!— En Hare? Hvad for en Hare?—
Naa, har du ikke bort hvad han Os-Anders gjorde?

— Nei. — Jeg er like ssel om jeg sier det: han kom
hit med en Hare da jeg gik med Barn. — Skulde du

ha bort saa gait! Tok du Skade? — Det skjeller dig

ikke, du skal bare gaa! Her bar du orlite at stikke

i Munden og saa skal du gaa! — Du skulde ikke ha

en Lsederbot til Komagen min? — Nei. Men jeg skal

gi dig av en Staur dersom at du ikke nu gaar!

Men en Lap ban tigger ydmykt, men faar ban Nei

saa blir ban baevngjaerrig og truer. Et Lappepar med
to Bern kom forbi Nybygget, Bernene blev sendt

ind i Stuen for at tigge, de kom tilbake og mgeldte

at det var ingen i Stuen. Familjen stod en Stund og

talte det over paa Lappisk, saa gik Manden ind for

at se. Han blev borte. Konen gik efter, derpaa Bor-
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nene, de blev alle staaende i Stuen og smaapratet
Lappisk. Manden stikker Hodet ind i Kammerset,
det var heller ingen der. Stueklokken slaar, Famil-
jen lytter forundret og blir staaende.

Inger maa ha anet Fremmedfolk ved Gaarden,
hun kom fort gaaende nedover Lien, da hun ser

det er Lapper, og Lapper som hun ikke engang
kjender, saa sier hun bent ut: Hvad dokker vil her?
Saa dokker ikke at her var frit for Folk? — Mja,
sier Manden. — Inger vedblir: Dokker skal gaa ut

igjen herfra.

Familjen rykker seigt og motvillig ut. Vi blev

staaende og here paa Stueklokken din, sier Man-
den, hun slog saa navnkundig pent. — Du skulde
ikke ha en Brodleiv til os? sier Konen. — Hvor er

dokker ifra? spor Inger. — Ifra Vatnan paa andre
Siden. Vi har gaat i hele Nat. — Hvor dokker skal
hen? — Over Fjaeldet. —

Inger gaar og steller istand Nisten, da hun kom-
mer ut igjen tigger Konen om et Luetoi, om en Dott
Uld, om en Gjeitostbete, alt bar hun Bruk for. In-

ger bar ikke Tid, Isak og Bornene er paa Slaatmar-
ken. Dokker skal bare gaa, sier hun.
Konen slesker: Vi saa Buskapen din opi Marken,

det var Dyr net akkurat som alle Stjaerner paa Him-
len. — Navnkundig! sa Manden ogsaa. Du skulde
ikke ha et Par gamle Komager?

Inger lukker Doren til Huset og gaar tilbake til

sit Arbeide i Lien. Da ropte Manden noget som hun
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lot som hun ikke horte og bare gik videre, men hun
herte det godt: Er det saa at du kjeper Harer?

Det var ikke til at misforstaa. Lappen spurte kan-

ske i god Tro, nogen hadde indbildt ham det, ban
spurte kanske i ond; men Inger hadde ialfald faat

et Bud. Skjaebnen varslet ....

Dagene gik. Nybyggerne var sunde Mennesker,

det som komme skulde fik komme, de gjorde sit

Arbeide og ventet. De levet taet hos hverandre som
Dyr i Skogen, de sov og spiste, det lidde saa langt

at de alt hadde provet den nye Poteten og den var

stor og melrik. Stotet — hvorfor kom ikke Stotet?

Nu var det sist i August, snart kom September, skul-

de de spares Vinteren over? De levet stadig paa

Vakt, hver Kvaeld krop de sammen i Hiet lykkelige

over at Dagen var gaat uten at noget hadde haendt.

Slik gik Tiden til Oktober da Lensmanden kom med
en Mand og en Vgeske. Loven skred indad Doren.

Efterforskningen tok sin Tid, Inger blev forhort

i Enrum, hun naegtet intet, Graven i Skogen blev

aapnet og tomt, Liket blev sendt til Undersokelse.

Og det lille Lik, det var pyntet i Eleseus sin Daaps-

kjole og hade Luen med Perlerne paa.

Isak blev likesom igjen vakt til Meele: Jaja nu er

det saa gait for os som det kan bli, sa ban. Jeg sier

endda mit samme at du skulde ikke ha gjort det.

— Nei, svarte Inger. — Hvorledes bar du dig ad?

— Inger svarte ikke. — Og at du bent kunde faa det

over dit Sind! — Hun var likeens skapt som jeg.
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Saa snudde jeg hende rundt paa Ansigtet. — Isak

rystet paa Hodet. — Og saa blev hun dod, fortsatte

Inger og begyndte at storgraate. — Isak tidde en

Stund: Jaja nu er det forsent at graate, sa ban. —
Hun hadde brunt Haar i Nakken, hulket Inger.

Denned endte det igjen.

Og alter gik Dagene. Inger blev ikke sat fast, 0v-

righeten brukte Mildhet mot hende, Lensmand
Heyerdahl spurte hende ut som ban vilde ha spurt

et andet Menneske ut og sa bare: Det er sorgelig

at sHkt skal haende! Da Inger spurte hvem som
hadde mseldt hende svarte Lensmanden at det var

ingen, det var mange, ban hadde faat Nys om Sa-

ken fra forskjellige Kanter. Hadde hun ikke selv

delvis rebet sig til nogen Lapper? — Inger: Jo hun
hadde fortalt nogen Lapper om ban Os-Anders

som kom til hende med en Hare midt paa Somme-
ren og gjorde Barnet under hendes Hjaerte hare-

myndt. Og hadde ikke Oline sendt Haren? — Det

visste ikke Lensmanden. Men korsom var saa vilde

ban ikke engang fore ind i sin Protokol slik Uviden-

het og Overtro. — Mor mi hun fik se en Hare da

hun gik med mig, sa Inger

Loen var faerdig, det blev et rummelig Hus med
Hoistaal paa begge Sider og Trseskegulv i Midten.

Skjaaen og de andre midlertidige Steder blev nu

remmet og Hoiet bragt ind i Loen, Kornet blev

skaaret, torket paa Staur og indkjort, Inger tok Gul-

rot og Nsepe op. Alt var i Hus. Nu kunde alt ha
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vaeret saa godt, det var Velstand paa Nybygget, Isak

brot alter Nyland til Taeleii kom og gjorde Korn-

akeren stor, og det var Jordbryter ban var; men i

November sa Inger: Nu kunde bun ha vaeret Halv-

aaret og ha kjendt os alle! — Det er ingen Raad
med det nu, sa Isak.

Om Vinteren traesket Isak Kornet paa det nye

Loegulv og Inger var med lange Stunder og brukte

Tusten saa godt som ban, mens Bornene lekte opi

Hoistaalene. Det blev stort og lubbent Korn. Ut paa

Nyaaret blev det fint Slaedefore og Isak begyndte at

kjore Favnveden til Bygden, ban badde faste Kjo-

pere nu og fik sin sommertorkede Ved godt betalt.

En Dag saa blev ban enig med Inger om at ta den

staute Oksekalven som var unda Guldhorn og kjore

den ned til Madam Geissler tillikemed en Gjeitost.

Madamen blev henrykt og spurte bare hvad det ko-

stet. — Ingenting, svarte Isak, Lensmanden bar be-

talt det for, — Gud velsigne bam, bar ban det! sa

Madam Geissler og blev rort. Hun sendte med til

Eleseus og Sivert baade Billedboker og Kaker og

Leker. Da Isak kom bjem og Inger saa Sakerne

vendte bun sig bort og graat. — Hvad det er? spurte

Isak. — Inger svarte: Det er ikke noget. Retnu saa

badde bun vaeret aarsgammel og kunde ha skjont

alt dette! — Jaja, men du vet jo hvorledes at bun
var, sa Isak for at troste hende. Og desforuten saa

kan det haende at det ikke gaar saa gait. Jeg bar
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faat spurt op hvor han Geissler holder til. — Inger

lyttet: Ja kan han hjeelpe os? — Det vet jeg ikke. —
Saa kjorte Isak Kornet til Kvaernen og fik det ma-

let og kom hjem igjen med Mel. Saa begyndte han

i Skogen igjen og hugget naeste Aars Favnved. Hans

Liv gik fra ett Arbeide til et andet efter Aarstiderne,

fra Jorden til Skogen og fra Skogen til Jorden igjen.

Isak hadde nu arbeidet i seks Aar paa Nybygget og

Inger i fern, alt kunde ha vseret godt hvis det hadde

varet. Det varte ikke. Inger hun slog Vaeven og rek-

tet sine Dyr, hun sang ogsaa flittig Salmer, men
Herregud for Sang, hun var en Klokke uten Kolv.

Saasnart det blev fremkommelig i Marken blev

hun hentet ned i Bygden til Forhor. Isak maatte

vsere igjen hjemme. Mens han gik her alene fore-

satte han sig at gjere Turen over til Sverige og op-

soke Geissler, den snille Lensmand vilde kanske

endda engang vise sin Venlighet mot Folkene paa

Sellanraa. Men da Inger kom tilbake hadde hun alt

spurt sig for og faat litt Rede paa Dommen: egent-

lig var det Livsstraf, Paragraf 1, men. Se, hun hadde

reist sig her midt i Rettens Helligdom og bare til-

staat; de to Bygdens Vidner hadde set medlidende

paa hende og Sorenskriveren hadde spurt hende

pent ut; men hun blev allikevel den underlegne

blandt Lovens lyse Hoder. De hole Herrer Jurister

er saa flinke, de kan Paragrafer, de bar laert dem
utenad og busker dem, saa lyse Hoder er de. Og de
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er heller ikke uten privat Forstand, ikke engang

uten Hjaerte. Inger kunde ikke klage paa Retten:

hun nsevnte ikke Haren, men da hun under Taarer

bekjendte at hun ikke hadde villet sit vanskapte

Barn saa ondt som at late det leve, saa nikket Soren-

skriveren sagte og alvorlig. Men, sa han, du er jo

selv haremyndt og har faat det bra i Livet? — Ja

Gudskelov! svarte Inger bare. Og hun fik intet sagt

om sin Barndoms og Ungdoms dulgte Lidelser.

Men Sorenskriveren maatte vel allikevel ha skjont

et og andet, han var selv med Klumpfot og hadde

aldrig kunnet danse. Dommen — nei det vet jeg

ikke, sa han. Egentlig er det Livsstraf, men. Og jeg

vet ikke om vi faar det ned i Graderne, anden Grad

eller tredje Grad, 15 til 12 Aar, 12 til 9 Aar. Det sit-

ter nogen Msend og humaniserer Straffeloven, de

blir ikke fserdige. Men vi faar haape det bedste, sa

han.

Inger kom tilbake i slov Ro, det hadde vaeret

unodvendig at arrestere hende. Et Par Maaneder

gik, saa en Kvseld Isak kom hjem fra Fiskevandet

hadde Lensmanden og bans nye Stsevnevidne vaeret

paa Sellanraa. Inger var snil og glad til Isak og

skrytte av ham skjont han ikke hadde faat stort

Fisk.

Hvad det var jeg skulde sagt, bar her vaeret Frem-

mede? spurte han. — Fremmede? Hvad du spor

for? — Jeg ser nye Fotefar her utenfor. De bar

gaat i Stovler. — Her har ikke vaeret andre Frem-
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mede end som Lensmanden og en til. — Naa. Hvad

de vilde? — Det skjonner du vel. — Kom de after

dig? — Nei kom de efter mig! Det var bare Dom-
men. Og det skal jeg si dig, Isak, Vorherre ban var

naadig, det blev ikke det som jeg frygtet for. —
Naa, sa Isak spaendt, saa blev det kanske ikke saa

lang Tid? — Nei bare nogen Aar. — Hvormange

Aar? — Jaja du vil nok synes det er mange Aar,

men jeg takker Gud for Livet!

Inger nsevnte ikke Tallet. Senere paa Kvaelden

spurte Isak bvad Tid de kom efter hende, men det

visste him ikke eller vilde bun ikke opgi. Hun var

nu after tankefuld av sig og talte om at bun for-

stod ikke bvorledes alt skulde gaa, men de fik vel

faa Oline bit, og Isak visste beller ingen anden

Raad. Hvor blev forresten Oline av? Hun kom ikke

iaar som bun pleiet. Var det hendes Mening at bli

borte for godt efter at bun badde stelt alt avlage

for dem? De gjorde Onnen, men Oline kom ikke.

Skulde bun kanske bentes! Hun kom nok raekende,

Istret, Udyret.

Endelig en Dag saa kom bun. Maken til Menne-

ske, det var som om intet var foregaat mellem bende

og iEgteparret, bun bandt endog paa et Par ran-

dede Hoser til Eleseus, sa bun. — Jeg skulde nu se

bvorledes at dokker badde det paa denne Siden av

Fj£eldet, sa bun. — Det viste sig at bun badde sine

Klaer og Ting liggende igjen i en Stek i Skogen og

var forberedt paa at vaere.
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Om Kvselden tok Inger sin Mand avsides og sa:

Var det saa at du vilde prove at finde han Geissler?

Nu er det mellem Onnerne. — Ja, svarte Isak, ef-

terdi at Oline er her saa gaar jeg imorgen tidlig. —
Inger var taknemmelig herfor. Og du skal ta med
dig alle Skillingerne som at du eier og har, sa hun.

— Naa, kan ikke du gjemme dem? — Nei.

Inger gjorde stor Niste istand straks og Isak vak-

net alt om Natten og stelte sig fserdig. Inger fulgte

ham ut paa Dorhellen og graat ikke og klaget ikke,

men hun sa: Det er nu saa at de kan komme efter

mig hvad Dag somhelst. — Vet du noget? — Nei

vet jeg noget! Og det blir nu vel ikke for som forst,

men. Dersom at du nu bare fandt han Geissler og

fik en og anden god Raad!

Hvad skulde Geissler kunne gjore nu? Intet. Men
Isak gik.

Men jo, Inger hadde vel visst noget, hun hadde

kanske ogsaa sorget for at faa Bud paa Oline. Da
Isak kom hjem fra Sverige var Inger blit hentet.

Oline var igjen hos de to Born.

Det var et tungt Budskap for Isak at bli mott med
og han spurte med hoi Rest: Er hun reist? — Ja,

svarte Oline. — Hvad Dag var det? — Dagen efter

at du for. — Isak skjonte nu at Inger after hadde

villet ha ham bort og vaere alene med Avgjorelsen,

derfor hadde hun ogsaa bedt ham om at ta med alle

Pengene. Aa, Inger selv kunde gjaerne ha hat nogen

smaa Skillinger til den store Reise!
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Men nu var det saa at Smaagiillenie de blev

straks optat av den lille gule Grisungen som Isak

hadde med hjem. Det var nu forresten ogsaa det

eneste ban hadde med sig: bans Adresse paa Geiss-

ler var blit forseldet, Geissler var ikke laenger i Sve-

rige, men var vendt tilbake til Norge, ban var i

Trondhjem. Men Grisungen badde Isak baaret paa

Armen fra Sverige og git den Maelk av en Flaske

og sovet med den paa Brystet paa Fjaeldet; ban

hadde villet glaede Inger med den, nu lekte Eleseus

og Sivert med den og badde stor Spas. Dette ad-

spredte Isak Htt. Dertil kom at Oline kunde bilse

fra Lensmanden at nu badde Staten endelig ind-

gaat paa Salget av Sellanraa, og Isak skulde bare

komme ned paa Lensmandens Kontor og betale.

Dette var en god Tidende og rykket Isak bort fra

bans vaerste Nedtryktbet. Skjont ban alt var traet og

utgaat tog ban ny Niste i Saekken og gav sig av-

gaarde til Bygden straks. Han hadde vel et Hte Haap

om at raekke Inger endda.

Det glapp, Inger var reist paa 8 Aar. Isak blev

tom og mork og borte bare et og andet Ord av det

Lensmanden sa: At det var bedrovelig at slikt skul-

de ske. Han baapet at det blev Inger en Laerepenge,

saa bun omvendte sig og blev et bedre Menneske og

ikke draepte sine Born!

Lensmand Heyerdabl var blit gift ifjor. Hans

Kone vilde ikke vaere Mor og skulde ingen Bern ba,

Tak. Hun badde heller ingen.
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Endelig kan jeg avslutte Saken Sellanraa, sa Lens-

manden. Det kongelige Departement har gaat ind

paa Salget nogenlunde efter mit Forslag. — Naa,

sa Isak. — Det har tat Tid, men jeg har den Til-

fredsstillelse at mit Arbeide ikke har vaeret forgjae-

ves. Det som jeg skrev er gaat igjennem naesten til

Punkt og Prikke. — Til Punkt og Prikke, sa Isak

og nikket. — Her er Skjotet. Du kan faa det ting-

laest paa forste Ting. — Ja, nikket Isak. Hvad har

jeg at betale? — Ti Daler aarlig. Ja her har De-

partementet gjort en liten Forandring: ti istedetfor

fem Daler Aaret. Jeg vet ikke hvorledes du tar det?

— Dersom at jeg bare klarer det, sa Isak. — Og i

ti Aar. — Isak saa forskraemt op. — Ja Departe-

mentet vil ikke paa anden Maate, sa Lensmanden.

Og det er heller ingen Betaling for saa stor Eien-

dom, dyrket og opbygget som den nu staar der.

Isak hadde de ti Daler for iaar, han hadde faat

dem for Favnved og for Gjeitosten som Inger had-

de sparet ihop. Han betalte. Saa hadde han litt til

Rest.

Det er virkelig et Held for dig at ikke Departe-

mentet har faat Nys om din Kones Adfaerd, sa Lens-

manden. Filers vilde det kanske ha faat en anden

Kjoper. — Naa, sa Isak og spurte: Og saa er hun

nu reist for godt paa 8 Aar? — Ja det kan ikke om-

gjores, Retfaerdigheten maatte ha sin Gang. Hendes

Dom er forresten mildere end mild. Nu er det ett
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for dig at gjore: du maa hugge op klart Skjel mel-

lem dig og Staten. Hug Rub og Stub, i ret Linje

efter de Maerker jeg bar utpekt og fort ind i min

Protokol. Veden blir din. Jeg skal komme og se paa

det senere.

Isak vandret hjem.
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Aarene gaar fort? Ja for den som aeldet er.

Isak hadde ikke Alderen og Avkraeftelsen, for ham
blev Aarene lange. Han arbeidet paa sin Gaard og

lot sit Jsernskjaeg vokse som det vilde.

Nu og da avbrotes Ensformigheten i 0demarken

ved en Lap som gik forbi eller en Haendelse med et

eller andet Dyr i Buskapen, saa blev alt som for

igjen. Engang saa kom mange Rarer gaaende, de

hvilte paa Sellanraa og spiste og fik Maelk, de spurte

Isak og Oline ut om Stien over Fjaeldet, de skulde

gaa op Telegraflinje, sa de. En anden Gang saa kom
Geissler — ingen mindre end Geissler. Han kom
sandelig fri og frels spaserende op fra Bygden og

hadde med sig to Mand med Mineredskaper og

Hakke og Spade,

Den Geissler! Han var den samme som for, ufor-

andret, ban hilste Goddag, talte med Bornene, gik

ind i Stuen og kom ut igjen, saa Jordet over, aapnet

Dorer til Fjos og Hoihus og kikket ind. Utmaerketl

sa ban. Isak, bar du de Smaastenene endda? —
Smaastenene? spurte Isak. — De smaa tunge Ste-
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nene som Gutten din lekte med da jeg var her en-

gang?

Stenene de var kommet ut i Skjaaen og laa som
Vaegt paa hver sin Musefaelde og nu blev de hentet

frem. Lensmanden og de to Maend undersokte dem
og talte om dem, slog litt paa dem, veiet dem i

Haanden. Blaakobber! sa de. — Kan du vaere med
opi Fjaeldet og vise os hvor du bar fundet dem?
sa Lensmanden.

Det bar tilfjselds med allesammen og det var ikke

langt til Findestedet, men de vandret allikevel i

Fjseldet et Par Dager og sekte efter Metalaarer og

skot Skud. De kom ned til Gaarden med to Poser

tunge av Smaasten.

Isak hadde nu faat talt med Geissler om hele sin

Stilling, om Gaardkjopet som var blit paa et Hun-

drede Daler i Stedet for femti.— Ja det spiller ingen

Rolle, sa Geissler letvindt. Du bar kanske Vaerdier

for Tusener her opi Fjaeldet dit. — Naa, sa Isak. —
Men du skal faa tinglsest Skjotet saa fort som Raad

er. — Ja. — Saa ikke Staten begynder at krangle

med dig, forstaar du. — Isak forstod. Men det vaer-

ste er med ho Inger, sa ban. — Ja, sa Geissler og

grundet usasdvanlig laenge for bam at vaere. Saken

kunde kanske optakes igjen. Naar alt kom for en

Dag vilde bun vel faa litt Nedsaettelse i StrafFen.

Men vi kunde kanske soke om Benaadning og op-

naa omtrent det samme med det. — Naa, mener

Dokker det. — Men Benaadning kan vi ikke soke

Markens Grade I 7
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om endda. Det maa gaa nogen Tid. Hvad jeg skulde

sagt: Du har vseret hos min Familje baade med
Slagt og Gjeitost, hvad skylder jeg? — Nei Lens-

manden har betalt saa meget for. — Jeg? — Og
vseret os saa meget til Hjaelp. — Nei, sa Geissler

kort og la op nogen Dalersedler. Tak det der! sa

han.

Det var Mand som ikke vilde ha noget gratis, og

Penger lot det til at ligge nok av igjen i Lomme-
boken, saa tyk var den. Gud vet om det virkelig

var saa rikt med ham.

Men him skriver at hun har det bra, sa Isak som
bare tssnkte paa sit. — Naa, din Kone? — Ja. Og
siden at hun fik den lille Piken — hun har faat en

stor og velskapt Pike. — Det er utmserket! — Ja

og siden saa hjaelper de hende allesammen og er

snille, sier hun.

Geissler sa: Nu sender jeg disse Smaastenene til

nogen Bergkyndige og faar vite hvad som bor i dem.

Er det ordentlig med Kobber saa faar du mange
Penger. — Naa, sa Isak. Og hvad Tid tror Dokker

at vi kan soke om Benaadning? — Om nogen Tid.

Jeg skal skrive for dig. Jeg kommer igjen senere.

Hvad var det du sa, har din Kone alt faat et Barn

siden hun reiste? — Ja. — Saa bar de transporteret

hende frugtsommelig herfra. Det hadde de ikke Lov

til. — Naa. — Det er en Grund mere til at slippe

hende ut om en Tid. — Det maatte ha vaeret saa

vel! sa Isak taknemmelig.
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Isak kjendte ikke til at Myndigheterne alt hadde

maattet forfatte mange og lange Skrivelser frem og

tilbake om den frugtsommelige Kone. De hadde i

sin Tid undlatt at arrestere hende paa Hjemstedet

av to Grunde: de manglet Arresthus til hende i

Bygden og de vilde vaere milde. Folgen blev ube-

regnelig. Senere da Inger skulde hentes hadde ingen

spurt om hendes Tilstand og hun selv hadde intet

sagt. Kanske hadde hun ogsaa tiet med Vilje for at

ha et Barn i sin Naerhet i de onde Aar: naar hun

opforte sig godt vilde hun vel faa se det nu og da.

Kanske hadde hun bare vaeret slev og gaat like-

gyldig med paa at bli leidd hjemmefra trods sin Til-

stand ....

Isak arbeidet og straevet, han groftet og brot paa

sin Indmark, han hugget Skjel mellem sig og Sta-

ten, Veden blev atter et Aars Favnved. Men da han

ikke laenger hadde Inger at gjore sig grom for saa

slet han mere av Vane end av Velbehag. Der hadde

han nu ogsaa ved to Ting forsomt at faa Skjotet

tinglaest fordi det ikke laa ham paa Hjserte, endelig

nu i Host hadde han hat Tiltak til at faa det gjort.

Det var ikke som det skulde vaere med ham. Taal-

som og sindig — javisst var han det, men han var

taalsom og sindig fordi han hadde faat Helde paa.

Han fandt frem Skind fordi det skulde gjores, Gjeit-

skind, Kalvskind, han la dem i Elven og roitte dem,

la dem i Bark, gjorde dem faerdige til Fottoi. Han
tok av om Vinteren, allerede ved ferste Traesking

7*
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tok han av, sit Saakorn for naeste Vaar for at ha det

gjort, det var bedst at ha det gjort, han var Ordens-

mand. Men det var bht graat og ensomt for ham,

aaja Herregud, ugift Mand igjen og alt ihop.

Hvad Glaede var det for ham nu at sitte om Son-

dagen i sin Stue, vasket og i pen rod Skjorte, naar

han ikke hadde nogen at vsere pen for mere! Son-

dagene var de laengste av alle Dager, de fordomte

ham til Lediggang og traurige Tanker, han maatte

bare drive om paa Jordet og se paa alt som skulde

vaeret gjort. Hver Gang hadde han Smaagutterne

med, altid en av dem paa Armen. Det var troisomt

at hore paa deres Prat og svare paa deres Spors-

maal.

Gamle Oline hadde han fordi han ikke hadde

nogen anden. Oline var i Grunden slet ikke saa gal

at ha, hun kardet og spandt og bandt Hoser og Vot-

ter og ystet Gjeitost hun ogsaa; men hun hadde in-

gen lykkelig Haand og hun arbeidet uten Kjaerlig-

het, intet av det hun tok sine Hsender i tilhorte

hende. Der hadde nu Isak engang i Ingers Tid kjopt

en saare pen Daase hos Handelsmanden, den hadde

Plass paa Hylden, var av Krus og hadde et Hunde-

hode paa Loket, egentlig var det vel et Slags Rok-

tobaksdaase, Oline tok Loket av og slap det i Gul-

vet. Inger hadde efterlatt sig nogen Avlaeggere av

Fuchsia i en Kasse, de stod under Glas, Oline tok

Glassene av og trykket dem haardt og ondt paa

igjen — Dagen efter var alle Avlaeggerne dode. Det
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har vel ikke vaeret saa let for Isak at se paa dette,

han satte kanske op en Mine, og da det ikke var

noget bl0tt eller svaneagtig ved ham saa var det

kanske en farlig Mine. Oline var seig og melet, hun
mukket: Kunde jeg for detl — Ja, sa Isak, det vet

jeg ikke, men du kunde ha latl det vaere. — Jeg skal

ikke rore Blomsterne hendes mere, sa Oline da. Men
nu var de dode.

Og hvad kom Lapperne saa ofte indom Sellanraa

for nu mere end for? Os-Anders, hvad ^Erend hadde
han her, kunde han ikke bare gaa forbi? Han kom
to Ganger over Fjaeldet paa en Sommer og Os-An-
ders hadde jo ingen Ren at se til, men levet av at

tigge og vaere hos andre Lapper. Naar han kom til

Nybygget slap Oline alt sit Arbeide og begyndte at

sladre med ham om Folk fra Bygden, naar han gik

igjen hadde han Saekken tung av mangt og meget.

Isak tidde sindig i to Aar.

Saa skulde Oline ha nye Sko igjen og da tidde

han ikke laenger. Det var om Hasten og Oline slet

Sko hver Dag i Stedet for at gaa i Homager eller Trae-

tofler. Isak sa: Det er fint Veir om Dagen. Hm! —
Slik begyndte han. — Ja, sa Oline. — Var det ikke

saa, Eleseus, at du fik det til ti Gjeitoster paa Hyl-

den imorges? spurte Isak. — Jo, svarte Eleseus. —
Nu er det ikke mere end som ni. —

Eleseus talte over igjen og husket sig om i sit lille

Hode og sa: Ja og saa den som at han Os-Anders
fik. Saa blir det li.
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Taushet rundt i Stuen. Lille Sivert skulde jo ogsaa

taelle og gjentok Brorns Ord: Saa blir det ti.

Taushet rundt igjen. Da maatte Oline endelig

forklare sig: Ja han fik en orliten Ost, jeg trodde

ikke det skulde gJ0re noget. Men Bornene er ikke

store for at de viser hvad som bor i dem. Og at jeg

kan skjonne eller utregne hvem det er de slsegter

paa! For det er nu ikke paa dig, Isak, det vet jeg.

En Hentydning som Isak maatte avvise: Bornene

er bra nok. Men kan du si mig hvad det er for Vel-

gjaerninger han Os-Anders bar gjort mig og mine?
— Velgjaerninger? sier Oline. — Ja? — Han Os-

Anders? sier hun. — Ja? Siden at jeg skylder ham
Gjeitoster? — Oline bar faat Tid paa sig og gir fol-

gende Svar: Nei Gud bevare mig for dig, Isak! Er

det jeg som bar begyndt med han Os-Anders? Der-

som at jeg saa meget som tok han paa Tungen saa

lat mig aldrig komme levende av Flsekkenl

Brillant. Isak maa gi sig som saa mangen Gang

for. j-"--;?-;5

Oline gav sig ikke: Og er det saa at jeg skal gaa

snoft barfotet her imot Vinteren og ikke eie det

Gud bar skapt til Sko paa Fotterne saa skal du late

mig vite det. Jeg ordet om Sko for baade tre og fire

Uker siden, men jeg ser ikke Tegn til dem, og her

gaar jeg som jeg gik. — Isak spurte: Hvad det er

som mankerer Traeteflerne dine siden du ikke bru-

ker dem? — Hvad som mankerer dem? spor Oline

overrumplet. — Ja det maa jeg sporre om? — Tree-
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t0flerne? — Ja? — Du naevner ikke at jeg karder og

spinder og steller Dyrene og holder Bornene flidd,

det naevner du ikke. Og korsom er saa gik vel hel-

ler ikke Konen din som er paa Straf — hun gik vel

heller ikke barfotet i Sneen. — Nei hun gik i Trse-

tofler, sa Isak. Og naar at hun skulde til Kirke eller

til ordentlig Folk saa gik hun i Komager, sa han. —
Jaja, svarte Inger, hun var nu saa meget grommere!
— Ja det var hun. Og naar at hun gik i Komagerne

om Sommeren saa hadde hun bare klinke klare

Senegrses i dem. Men du — du bruker Hoser i

Skoene hele Aaret rundt.

Oline sa: Hvad som det angaar saa faar jeg vel

Trsetoflerne utslitt. Jeg trodde ikke det hastet med
at slite ut ens yErend saa gode Trsetefler. — Hun
talte sagte og melet, men hun halvlukket 0inene og

var god og snedig: Ho Inger, sa hun, Byttingen som
vi kaldte hende, hun gik nu blandt mine Born og

Iserte baade det ene og det andre i alle de Aar. Nu
bar vi Takken. Naar Datter min i Bergen gaar med
Hat saa er det kanske det ho Inger gjor sorover

ogsaa, at hun er reist til Trondhjem for at kjope

sig en Hat, hehe.

Isak steg op og vilde gaa ut. Men nu hadde Oline

aapnet for sit Hjaerte, for sin Skat av Sorthet, ja

hun utstraalet Morke og tilstod at ingen av hendes

Dotre var oprevet i Ansigtet som et ildsprutende

Rovdyr, kan jeg gjserne si, men derfor fik de nu

vsere bra nok. Det var ikke alle som kunde ha
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Haandlag til at draepe Born. — Nu varer du digl

ropte Isak, og for at gjore sig soleklart forstaat la

han til: Dit Fans Kvindfolk!

Men Oline varet sig ikke, nei hehel sa Oline og

saa til Himmels og antydet at det i Grunden var et

Misbruk av Haremyndthet at gaa med det slik som
visse Folk, Det kunde nu vaere Maate paal

Isak var vel glad til at han endelig slap ut av Hu-

set. Og hvad andet hadde han at gjore end at skaffe

Oline Sko? EnJordbryter i Skogen, han var ikke en-

gang littGudernes Likeog kunde laegge Armene over

Kors og si til sit Tyende: Gaa! En Husholderske saa

uundvaerlig, hun var i Sikkerhet hvad bun saa sa

og gjorde.

Naetterne er kjelige og med Fuldmaane, Myrene

stivner til saa de til Nod baerer en Mand, om Dagen

tiner Solen dem op igjen og gjor dem ufremkom-

melige. Isak gaar til Bygden en kjolig Nat forat be-

stille Sko til Oline. Han bar med sig to Gjeitoster til

Madam Geissler.

Midtveis til Bygden bar nu den naeste Nybygger

nedsat sig. Han var vel en Mand med Middel siden

han hadde hat Bygningsfolk fra Bygden til at tomre

Hus for sig og dertil Leiehjaelp til at ploie op en

Lapp Sandmyr til Potet; han gjorde lite eller intet

selv. Manden var Brede Olsen, Lensmandskar og

Staevnevidne, en Mand at ta til naar Doktoren skulde

hentes eller naar Praestefruen skulde ha slagtet sin

Oris. Han var endnu ikke tredive Aar, men hadde
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fire Bern at forserge, omfremt Konen som ogsaa var

Barn godt nok. Aa Bredes Middel var vel ikke saa

stor, det kastet ikke ordenlig av sig at vaere Pot og

Pande og fare omkring paa Panting; nu vilde ban

prove Jordbruk. Han hadde laant i Banken til sit

Hus i Marken. Hans Sted bette Breidablik, det var

I.ensmand Heyerdabis Frue som badde git bam
dette bedige Navn til Stedet.

Isak baster forbi Nybygget og gir sig ikke Tid til

at gaa indom, men det er alt fuldt av Born i Glas-

vinduet saa tidlig paa Morgningen det er. Isak skyn-

der sig fordi ban agter at komme tilbake saa langt

som bit paa naeste Natfore. Det er meget en Mand
i 0demarken skal taenke ut og faa til at bove paa

bedste Maate. Han bar det ikke nelop saa overbaen-

dig travlt med Arbeide just nu, men ban bar Hug-

sott for Smaagutterne som er igjen bjemme bos

Oline.

Mens ban nu gaar mindes ban sin forste Van-

dring her. Tiden er lakket, de to siste Aarene bar

vaeret lange; meget bar vseret godt paa Sellanraa og

noget bar vseret ondt, aaja Herregudl Nu var det

altsaa blit en ny Rydning i Marken, Isak kjendte sig

godt igjen ber, det var et av de venlige Steder som
ban selv badde undersokt paa sin Vandring, men
derpaa gaat forbi. Her var naermere Bygden, javel,

men Skogen var ikke saa god; her var Plate, men
Myr; Jorden var let at bryte, men vanskelig at

grofte. Den gode Brede badde nok ikke Aker om
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han sniidde Myr! Og hvad var Meningen, vilde ikke

Brede saette op et Skur i Enden av Heihuset til Red-

skaper og Kjoredoninger? Isak la Magrke til at en

Kjgerre stod midt ute paa Gaarden, under aapen

Himmel.

Han utretter sit iErend hos Skomakeren, og Ma-

dam Geissler hun er nu reist herfra, saa han saelger

sine Gjeitoster til Handelsmanden. Saa gaar han

hjemover om Kvaelden, Det fryser mere og mere

paa saa det er let at gaa, men Isaks Gang er tung.

Gud vet hvad Tid Geissler nu kom igjen siden Ko-

nen var reist, kanske kom han aldrig igjen. Inger

var borte, Tiden gik.

Han gaar ikke indom Bredes nu paa Tilbakeveien

heller, nei han gjer en Bue utenom Breidablik og

kommer sig forbi. Han vil ikke tale med Folk, han

vil bare gaa. Endda staar Kjaerren til Brede der, skal

tro om den blir staaende? taenker han. Naa, enhver

har sit! Nu har jo han selv — Isak selv — baade

Kjaerre og Skur til den, men han er ikke derfor

bedre faren: bans Hjem er bare halvt, det var en-

gang belt, nu er det halvt.

Da han hoit paa Dag er kommet saa langt frem

at han ser sit Hjem borti Lien lysner bans Sind

skjent han er traet og utgaat efter et Par Dogns Van-

dring: Husene staar, Rok stiger op fra Takpipen,

begge Smaagutterne er ute, saasnart de ser ham
kommer de imot ham. Han gaar ind, i Stuen sitter to

Lapper, Oline reiser sig overrasket op fra Krakken
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og sier: Hvad — er du alt derl Hun koker KafFe paa

Komfyren. KafFe? Kaffe!

Isak har nok mserket del for: naar Os-Anders eller

andre Lapper har vaeret her saa koker OHne Kaffe

i Ingers lille Kjel i lang Tid bakefter. Hun gj0r del

naar Isak er i Skogen eller paa Marken, og naar han
kommer uforvarende paa hende og ser det saa tier

han. Men han vet at han er blit en Gjeitost eller en

Dott Uld fattigere for hver Gang. Derfor er det bra

gjort av Isak at han ikke tar Oline mellem Fingrene

og klemmer hende istykker for hendes Nederdraeg-

tighet. I det hele tat prover sandelig Isak at bli et

bedre og bedre Menneske, hvad han nu mener med
det, enten han gjer det for Husfredens Skyld eller

han haaper at Gud snarere vil gi ham Inger igjen

derved. Han har Hang til Grublisering og Overtro,

selv den Bondefulhet han har er troskyldig. Her

forst paa Hosten viste det sig at Torvtaket paa bans

Staid begyndte at sige ned paa Hesten, da tygget Isak

et Par Ganger i sit Jaernskjaeg, men derpaa smilte

han som en Mand som forstod en Spok og stivet

Taket op igjen med Spaerrer. Ikke et ondt Ord und-

slap ham. Et andet Traek: Skjaaen som han hadde

alt sit Matforraad i var reist paa bare hole Stenfotter

paa Noverne. Nu kom det Smaafugl ind i Skjaaen

gjennem de store Gap i Muren og flakset rundt der-

inde og fandt ikke ut igjen. Oline klaget over at Ti-

tingen hakket i Matvarerne og labbet paa Speke-

kjotet og gjorde det som vaerre var paa det. Isak
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sa: Del er nu gait at Smaafuglene skal komme ind

og ikke finde Veien ut igjen! Og midt i en travl Tid

br0t ban Sten og la Gapene i Muren igjen.

Gud vet hvad ban mente med det, om ban baapet

at faa Inger igjen med det ferste naar ban opforte

sig saa godt.
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Aarene gaar.

Det kom atter en Ingenior med Formand og to

Arbeidskarer til Sellanraa og de skulde atter gaa op

Telegraflinje over Fjseldet. Som de nu skred frem

vilde Linjen bli liggende litt ovenfor Husene, en ben

Vei vilde bli hugget i Skogen, det skadet ikke, det

gjorde Stedet mindre ode, Verden slap ind og lyste.

Ingenioren sa: Dette Stedet blir nu Midtpimktet

mellem to Dalforer, du vil kanske bli tilbydd Op-

synet med Linjen til begge Kanter. — Naa, sa Isak.

— Du vil faa en fern og tyve Daler om Aaret. —
Naa, sa Isak, men hvad har jeg at gjore for det? —
Holde Ledningen island, reparere Traaden naar den

slites av, rydde bort Busker som vokser op i Linjen.

Du faar en liten pen Maskine paa Vseggen som viser

dig naar du skal ut. Og da maa du kaste alt du bar

i Haenderne og gaa.

Isak taenkte paa det: Jeg kunde paata mig Arbei-

det om Vinteren, sa ban, — Hele Aaret, sa Ingenio-

ren, hele Aaret naturligvis, Sommer som Vinter. —
Isak erklaerte: Vaar og Sommer og Host bar jeg

Jordarbeide og faar ikke Tid til andet.



no

Da maatte Ingenioren se paa ham en god Stund

for han gjorde folgende forbausede Spersmaal: Kan
du tjene mere med det? — Tjene? sa Isak. — Om
du tjener mere paa Jordarbeide de Dagene du kimde

vsere paa Linjeopsyn? — Ja det vet jeg ikke, svarte

Isak. Det er nu saa at det er Jorden jeg er her for.

Jeg har mange Mennesker og endda flere Dyr at

holde Liv i. Vi lever av Jorden. — Jaja, jeg kan by

Posten til en anden, sa Ingenioren.

Denne Trusel syntes sandelig bare at lette Isak

og han vilde vel nodig gjore den hole Herre imot,

han forklarte sig: Det er nu saa at jeg har Hest og

fem Kjyr omfremt Oksen. Saa har jeg tyve Sauer

og seksten Gjeiter. Dyrene de gir os Mat og Uld og

Skind, de maa ha Foder. — Ja det er klart, sa In-

genioren kort. — Jaja. Og nu sier jeg ikke mere

end at hvorledes skulde jeg skaffe Foder til dem
naar at jeg maatte bort i Onnetider og gaa efter

Telegrafen? — Ingenioren sa: Vi taler slet ikke

mere om det. Manden her nedenfor skal faa Opsy-

net, Brede Olsen, han tar det nok gjaerne. — In-

genioren vendte sig til sine Folk med et Par Ord:

Lat OS komme videre, Gutter!

Nu skjonte vel Oline paa Tonen at Isak hadde

vaeret stiv og urimelig, det maatte kunne komme
hende tilgode: Hvad det var du sa, Isak: seksten

Gjeiter? Det er nu ikke mere end som femten, sa

hun. — Isak saa paa hende. Og Oline saa paa ham
igjen, midt i Ansigtet. — Er det ikke seksten Gjei-
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ler? spiirte han. — Nei, sa hun og saa hjaelpelest

paa de Fremmede over bans Urimelighet. — Naa,

sa Isak sagte. Han fik fat i noget av sit Skjaeg med
Taenderne og begyndte at bite i det.

Ingenioren og bans Folk gik.

Hvis det nu badde vseret Isak om at gjore at vise

sig misforneiet til Oline og kanske lemlaeste bende

saa badde ban godt Hove, aa et bimmelsk Hove, de

var igjen alene i Stuen, Smaagutterne var fulgt efter

de Fremmede og var blit borte. Isak stod der midt

paa Gulvet og Oline sat ved Kokeovnen. Isak krem-

tet et Par Ganger for at late forstaa at ban ikke var

langt fra at tale. Han tidde. Det var bans Sjaels-

styrke. Hadde ban ikke Rede paa sine egne Gjeiter

som paa sine ti Fingrer, var Konen gal! Skulde

nogen bli borte av Dyrene i Fjoset som han om-

gikkes personlig og snakket daglig med, Gjeiterne

som var seksten i Tall Saa badde vel Oline bort-

tusket den ene Gjeiten igaar da Konen paa Breida-

blik var ber og saa sig om. Hml sa Isak og var paa

yterste Nippet til at si mere. Hvad badde Oline

gjort? Det var kanske ikke likefrem Mord, men
det var ikke langt unda. Han kunde tale i dodelig

Alvor om den sekstende Gjeiten.

I al Evigbet kunde ikke Isak staa der paa Gulvet

og tie. Han sa: Hm. Naa, det er ikke mere end som

femten Gjeiter nu? — Nei, svarte Oline mildt. Ja

du kan nu selv taelle dem, jeg faar det ikke til mere

end som femten.
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Nu, i dette 0ieblik kunde ban gjore det: straekke

ut Hsenderne og forandre Oline betydelig av Figur

bare med et godt Grep. Det kunde ban. Han gjorde

det ikke, men ban uttalte kjaekt idet ban gik til

Doren: Jeg sier ikke mere just nu! Dermed gik

ban ut som om det naeste Gang ikke skulde mangle

paa ordentlige Ord fra bans Side.

Eleseus! ropte ban.

Hvor var Eleseus, bvor var begge Bornene blit av?

Farn badde et Spersmaal til dem, de var store Gut-

ter nu, de badde 0inene med sig. Han fandt dem
under Leegulvet, de var kropet inderst ind og var

usynlige, de forraadte sig ved en aengstelig Hvisken.

Saa kom de frem som to Syndere.

Saken var at Eleseus badde fundet en Stub Farve-

blyant efter Ingenioren og da ban vilde lope efter

med den var de skraevende voksne Rarer alt et godt

Stykke oppe i Skogen, Eleseus stanset. Den Tanke

opstod i bam at ban kanske kunde bebolde Blyan-

ten — taenk, om ban kunde det! Han fik med sig

lille. Sivert saa ban ikke skulde vsere rent alene

Mand om det og de krop begge to ind under Loe-

gulvet med Byttet. Aa den Blyantstubben — en

Maerkeligbet i deres Liv, et Under! De fandt Spaa-

ner og skrev dem ut med Tegn, og BIyanten viste

rodt med den ene Enden og blaat med den andre;

Gutterne skiftet til at bruke den. Da Farn kaldte

saa nodvendig og belt bvisket Eleseus: De Frem-

mede er vel kommet tilbake efter BIyanten! Glae-
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den var borte med ett, blev sopt ut av deres Sind,

og deres smaa Hjaerter begyndte at slaa og regjere

haardt. Bredrene krop frem; Eleseus holdt Blyan-

ten frem i Armlsengde ut imot Farn at her var den

og de hadde ikke gjort den istykker, men gid de

aldrig hadde set den for sine 0ine. —
De saa ingen Ingenior. Deres Hjaerter stilnet igjen,

de folte en Guds Lykke i sig efter Spaendingen.

Det var en Kone her igaar. sa Farn. — Ja? —
Konen her nedenfor. Saa dokker da bun gik igjen?

— Ja? — Hadde bun en Gjeit med sig? — Nei, sa

Smaagutterne. En Gjeit? — Hadde bun ikke en

Gjeit med sig da bun gik bjem igjen? — Nei. Hvad
for en Gjeit?

Isak grundet og grundet. Om Kvaelden da Buska-

pen kom bjem fra Marken talte ban Gjeiterne ferst

en Gang: det var seksten. Han talte dem engang

til, talte dem fem Ganger — det var seksten Gjeiter.

Ingen var borte.

Isak pustet lettet. Hvorledes var dette at forstaa?

Oline, Kreaturet, hadde vel ikke kunnet taelle til

seksten. Han sa til hende i en ssrgerlig Tone: Hvad
du farer og vaaser med, det er jo seksten Gjeiter?

— Er det seksten Gjeiter? spurte bun uskyldig. —
Ja. — Naa. Jaja. — Jo du er saa meget til Regne-

mester at. — Oline svarte bertil stille og forurettet:

Naar at alle Gjeiterne er her saa bar Gudskelov ikke

bo Oline aett op nogen av dem. Det er jeg glad for

paa hendes Vegne!

Alarkens Grade I 8
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Hun forvildet ham med dette Puss og fik ham
til at slaa sig til Ro. Han talte ikke Buskapen mere,

det faldt ham saaledes ikke ind at tselle Sauerne.

Naturligvis var ikke Oline saa vserst, hun holdt et

Slags Hus for ham og stelte hans Dyr, hun var bare

saa dum at hun skadet sig selv og ikke ham. Lat

hende gaa der og leve, hun var ikke mere vaerdt.

Men det var graat og glaedeslost at vaere Isak i et

slikt Liv.

Aarene var gaat. Nu var det grodd Graes paa Stue-

taket, ja endog Loetaket som var flere Aar yngre

stod gront. Skogens Indfedte Markmusen var for

laenge siden kommet i Skjaaen. Det svirret av Meiser

og anden Smaafugl paa Nybygget, her var Orre opi

Lien, ja her var kommet Skjur og Kraake. Men det

forunderligste skete siste Sommer at det kom Maase

op fra Kysten, kom mange Mil op fra Kysten og

satte sig paa dette Jorde i 0demarken. Saa kjendt

var Nybygget blit blandt al Skapningen! Og hvad

tror vi at Eleseus og lille Sivert fik for Tanker da

de saa Maaserne? Aa det var fremmede Fugler

yterst langt ifra, det var ikke mange av dem, men
det var seks Stykker, hvite, akkurat ens, de gik til-

fots paa Marken fra og til, stundom bet de i Graes-

set. — Far, hvad er de kommet hit for? spurte

Smaagutterne. — Fordi de venter Uveir i Havet,

svarte Farn. — Aa det var dunkelt og rart med de

Maaserne!

Og megen anden nyttig og god Laerdom gav Isak
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sine Born. De var saa gamie nu at de skulde ha

vaeret paa Skole, men Skolen laa mange Mil ned i

Bygden og var ikke at naa. Isak hadde selv Isert

Gutterne Abe om Sendagene, men for nogen Slags

heiere Undervisning laa heller ikke han, laa heller

ikke denne fodte Jordbryter nei; Katekisme og Bi-

belhistorie hvilte derfor rolig paa Hylden hos Gjeit-

osten. Isak maatte mene at boklig Uvidenhet var til

en viss Grad Mennesket en Kraft, slik lot han Bor-

nene vokse op. De var begge to bans Glsede og Vel-

signelse, Isak maatte ofte mindes da de var smaa

og deres Mor hadde naegtet ham at lofte dem fordi

han hadde Kvae paa Haenderne. Ho, Kvae, det re-

neste i Livet! Tjaere og Gjeitmselk og for Eksempel

Marv — sundt og fortraeffelig det ogsaa; men Kvae,

Furukvae — ti stille!

Ja der gik da Bornene i et Paradis av Skitt og

Vankundighet; men de var pene Bom naar de en

sjaelden Gang fik vasket sig, og lille Sivert han var

likefrem en Kjaernekar, men Eleseus han var finere

og dypere. — Ja men hvorledes kan Maaserne vite

at det blir Uveir? spurte han. — Deer veirsyke, sa

Farn. Men desforuten saa er det ingen mere veir-

syk end Fluen, sa han, hvorledes det nu kan ha sig

med hende, om at bun faar Gigt eller blir svimmel

eller ikke. Men slaa aldrig efter Fluen, for saa blir

bun bare vgerre, sa han. Husk paa det, Gutter! Klaeg-

gen han er av et andet Slag, han dor selv. Bedst som

det er saa kommer Klaeggen en Dag om Sommeren
8*



116

og bedst som det er saa er ban like saa snoft borte

igjen. — Hvor blir ban av? spurte Eleseus, — Hvor
ban blir av? Fettet sterkner i ban saa ban bbr lig-

gende!

Hver Dag fremover mere Laerdom: Naar de bop-

pet ned fra beie Stener skulde de bolde Tungen
godt ind i Munden og ikke faa den mellem Tsen-

derne. Naar de blev sterre og skulde ba god Lugt

paa sig til Kirke skulde de guide sig med litt Rein-

fant som vokste opi Lien. Farn var fuld av Visdom.

Han Iserte Bornene om Stener og om Flint, at den

bvite Stenen var baardere end som den graa; men
da ban fandt Flint maatte ban ogsaa finde en Kote

som ban kokte i Lut og gjorde Knusk av. Saa slog

ban lid til dem. Han laerte dem om Maanen at naar

de kunde gripe ind i den med venstre Haand saa

var den voksende, og naar de kunde gripe ind i

den med boire Haand saa var den faeldende — busk

paa det, Gutter! En sjaelden Gang drev Isak det for

vidt og blev saelsom: engang kom ban med en Ut-

talelse som gik ut paa at det var vanskeligere for

en Kamel at komme i Himlen end for et Menneske

at trae i et Naaloie. En anden Gang da ban under-

viste om Englenes Glans sa ban at de badde spikret

Stjaerner under Skobselene i Stedet for Hseljaern. God

og trobjaertig Laere som bevde til Nybygget, Skole-

laereren nede i Bygden vilde smile av den, Isaks

Bom naeret passe staerkt sit Drommeliv med den.

De blev oplaert og tildannet for deres egen snajvre
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Verden, hvad kunde vaere bedre? Om Hosten i Slagt-

ingen var Gutterne meget nysgjaerrige og meget

raedde og tunge av Sind for Dyrene som skulde do.

Der maatte nu Isak holde med en Haand og stikke

med den andre, og Oline hun rorte i Blodet. Gam-
melbukken blev leidd frem, vis og skjaegget, Smaa-

gutterne stod paa Hjornet og kikket. — Det er en

svinagtig kold Vind iaar, sa Eleseus og snudde sig

bort og torket 0inene. Lille Sivert ban graat mere

ugenert og kunde ikke bare sig, men ropte: Nei

stakkars Gammelbukken! Da Bukken var stukket

kom Isak frem til sine Smaa og gav dem felgende

LsBre: Dokker skal aldrig staa og si stakkars og

ynke et Slagtoffer. For saa blir det bare seiglivet.

Husk paa det!

Slik var Aarene gaat, og nu begyndte det at bli

Vaar engang til.

Inger hadde skrevet igjen at hun hadde det bra

og laerte meget i Anstalten. Hendes lille Pike var

stor og hette Leopoldine efter den Dag hun var fedt,

den 15de November. Hun kunde alle Ting og hadde

Geni for Haekling og Som, ja det var utmserket pent,

det vaere sig paa Toi eller Stramei.

Det mserkelige ved dette siste Brev var at Inger

selv hadde bokstaveret og skrevet det. Isak var ikke

likere Kar, ban maatte faa Brevet laest hos Han-

delsmanden nede i Bygden; men da han hadde faat

det ind i sit Hode sat det ogsaa der, han kom hjem

og kunde det utenad.
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Nu satte han sig med stor Heitidelighet ved Bord-

enden, bredte Brevet ut og laeste det for Smaagut-

terne. Oline kunde ogsaa gjaeme se at han laeste

flytende Skrift, men ellers henvendte han ikke et

Ord til hende. Da han var faerdig sa han: Der kan

dokker here, Eleseus og Sivert, det er Mor dokkers

som selv har skrevet dette Brev og har laert saa

meget av alt Slag. Og den orpitterlille Soster dok-

kers hun kan mere end som vi allesammen. Husk
paa det! — Bornene sat og undret sig stille. — Ja

det er gromt! sa Oline.

Hvad mente hun? Drog hun Ingers Sandfaerdig-

het i Tvil? Eller hadde hun Mistanke til Isaks Laes-

ning? Det var ikke godt at utgrunde Olines sande

Mening naar hun sat med sit sagtmodige Ansigt og

sa Tvetydigheter. Isak besluttet ikke at sense hende.

Og naar at nu Mor dokkers kommer hjem saa

skal dokker ogsaa laere at skrive, sa han til Smaa-

gutterne.

Oline flyttet paa nogen Klaer som hang til Terk

ved Ovnen, flyttet paa en Gryte, flyttet paa Klaerne

igjen og gav sig i det hele tat noget at gjore. Hun
taenkte hele Tiden. — Naar at det blir saa gromt

her i Skogen saa kunde du ha kjopt med dig en

Mark Kaffe til Huset, sa hun til Isak. — K a f f e? sa

Isak. Det undslap ham. — Oline svarte rolig tilbake:

Til denne Tid har jeg kjopt orlite av min egen

Middel, men.

Kaffe som var en Drem og et /Eventyr for Isak,
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en Regnbue! Oline apet naturligvis, ban blev ikke

sindt paa bende; men endelig kom den sentaenkte

Mand til at buske paa Olines Tuskbandel med Lap-

perne og ban sa arg: Ja jeg skal kjepe Kaffe til dig!

Var det en Mark du naevnte? Du skulde ba nsevnt

et Pund. Det skal saavisst ikke mankere! — Du gjer

ikke at ape, Isak. Han Nils Bror min bar Kaffe, ber

nede bos ban Brede paa Breidablik bar de Kaffe.

— Ja for de bar ikke Maelk, eier ikke Mselk. —
Hvad det nu kan vaere med det. Men du som vet

saa meget og kan laese Skrift net akkurat som en

Simle bun rsender — du vet vel at Kaffe det er det

i Hvermands Hus. — Kreatur! sa Isak.

Da satte Oline sig ned paa Krakken og vilde in-

genlunde tie: Og bvad som angaar bo Inger, sa bun
— dersom at jeg ter ngevne saa stort et Ord. — Du
kan si just det du vil. Jeg estimerer dig ikke, —
Hun kommer bjem og bar laert alt. Saa bar bun vel

Perler og Fjaer paa Hatten? — Ja det bar bun vel.

— Jaja, sa Oline, bun kan nu takke mig orlite for

al den Storbeten bun er kommen til.— D i g? spurte

Isak. Det undslap bam. — Oline svarte ydmyg: Ef-

tersom at jeg var et ringe Redskap til at faa bende

bort.

Det kunde ikke Isak si noget til, alle bans Ord

stoppet op, ban sat og stirreL Horte ban ret? Oline

saa ut som om bun ikke badde sagt nogen Ting. Nei

i en Ordstrid blev Isak borte.

Han drev ut og var mork i Hu. Oline, dette Dyr
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som naeret sig av Ondskap og blev fet — aa det var

vel gait av ham at han ikke hadde slaat hende ihjael

alt det ferste Aaret! taenkte han og brisket sig for

sig selv. Det skulde han ha vaeret Kar for, taenkte

han videre. Kar — han? Ingen kunde vaere frygte-

ligere.

Og nH folger et leierlig Optrin: han gaar i Fjoset

og taeller Gjeiterne. De staar der med sine Kid og

er fuldtallige. Han tseller Kjyrene, Grisen, fjorten

Honer, to Kalver. Der har jeg naer glemt Sauernel

sier han hoit til sig selv, han taeller Sauerne og

han later som om han er spaendt paa om de er der

alle. Isak vet meget godt at en Sau er borte, han

har visst det laenge, hvorfor da spille fremmed for

det? Saken er: Oline hadde jo i sin Tid forvildet

ham og loiet ifra sig en Gjeit skjont alle Gjeiterne

var tilstede, han hadde tat svsert paa Vei dengang,

men hadde ikke hat noget igjen for det. Han hadde

aldrig noget igjen for at kjsekle med Oline. Da han

skulde slagte i Host blev han straks var at en Lam-
sau manglet, men han hadde ikke Mands Mot og

Hjserte til at fordre Regnskap for den med det

samme. Han fik det heller ikke senere.

Men idag er han morsk, er Isak morsk, Oline har

gjort ham gal. Han taeller Sauerne op igjen, saetter

Pekefingeren paa hver Sau og tseller hoit — Oline

kan gjaeme here det hvis hun staar utenfor, Og han

sier med hei Rost mange usle Ting om Oline: at

lam bruker en fuldstaendig ny Maate at fodre Sau
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paa saaledes at en blir snoft borte, en Lamsau; lum

er en yderliggaaende Tyvemaer, forstod hun det! Aa
Oline kunde gjserne staa utenfor og faa sig en or-

dentlig Raedsel i Livet!

Han skraever ut fra Fjoset, gaar i Stalden og tsel-

ler Hesten, derfra agter ban sig ind — agter ban sig

ind i sit Hus og uttale sig. Han gaar saa fort at

Buserullen staar som en opbidset Buserul ut fra

bans Ryg. Men Oline bun bar kanske maerket et og

andet fra Glasvinduet, bun kommer sagte og sik-

ker ut paa Dorbellen, bun bar Kjorler i Hsendeme

og skal i Fjoset.

Hvor bar du gjort av Lamsauen med de flate

0rene? spor ban. — Lamsauen? spor bun. — Og
hadde bun vaeret ber saa badde bun bat to Lam nu,

bvor bar du gjort av dem? Hun badde altid to Lam.

Paa den Maaten bar du bat bort fra mig tre Sauliv,

forstaar du det!

Oline er aldeles overvaeldet, aldeles tilintetgjort

av Beskyldningen, bun vagger med Hodet og Be-

nene synes at smelte under bende, saa bun kanske

er nedt til at falde og slaa sig. Hendes Hode politi-

serer bele Tiden, bendes Snarraadigbet bar altid

gagnet bende, altid bragt bende Bytte, den maatte

ikke svigte bende nu beller.

Jeg stjaeler Gjeit og jeg stjjeler Sau, sier bun stille.

Jeg undres paa bvad jeg gjor med dem? Jeg aeter

dem op. — Ja sjol vet du bvad du gjor. — Naa. Saa

skulde jeg ikke ha evig nok Mat og Suvel ber i dit
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Brod, Isak, jeg skulde vaere nodt til at stjgele ataat?

Men det skal jeg si paa din Bak at det har jeg ikke

hat forneden i alle disse Aar. — Ja hvor har du da

gjort av Sauen? Har han Os-Anders faat hende? —
Han Os-Anders! Oline maa bent ssette ned Kjor-

lerne og laegge Hsenderne sammen: Dersom at jeg

var saa fri for Syndl Hvad det er for en Sau med
Lam du snakker om? Er det den ene Gjeiten som

har flate 0rer? — Kreaturl sier Isak og vil gaa. —
Er du ikke et Mirakels, Isakl Her har du fuldt op

av alt Slag og en Himlens Stjaernehaer av Dyr i Fje-

set, men du har ikke nok! Kan jeg vite hvad for en

Sau og hvad for to Lam du kraever mig for? Du
skulde takke Gud for hans Miskundhet i Tusen

Ledd. Nu er det bare denne Sommeren og et Stykke

ut paa Vinteren saa lammer Sauerne igjen og du

faar tre Ganger saa mange som du nu har!

Aa den Oline!

Isak gik bort murrende som en Bjorn. For en

Tosk jeg var som ikke tynte hende den forste Dag!

taenkte han og injurierte kraftig sig selv; for en

Idiot, for en Hestskit jeg var! Men det er ikke for-

sent endda, bare vent, lat hende gaa i Fjoset! Det

er ikke raadelig at gjere noget med hende i Kvaeld,

men imorgen saa er det raadelig. Tre Sauliv borte!

Kaffel sa hun.



Dagen efter skulde bringe en meget stor Op-

levelse: det kom Fremmede til Nybygget, Geissler

kom. Det var ikke Sommer paa Myrene endda, men
Geissler saa ikke paa Foret, ban kom tilfots, i rike

Skaftstevler med bred lakeret Krave; gule Hansker

hadde ban paa og var fin; en Mand fra Bygden bar

bans Tei.

Han kom nu egentlig for at kjope en Fjseldstraek-

ning av Isak, en Kobbermine, og bvad Pris skulde

de saette den i? Men forresten saa kunde ban hilse

fra Inger — flink Kone, avboldt; ban kom fra

Trondhjem og badde talt med bende. Isak, du bar

arbeidet meget ber! — Aaja. Saa Dokker bar talt

med bo Inger? — Hvad er det derborte? Du bar sat

op Kvsern, du maler dit eget Mel? Utmaerket. Og du

bar brutt meget Jord siden jeg var ber. — Og det

stod saa bra til? — Ja det staar godt til. Naa med
din Kone? Jo nu skal du bere! Lat os gaa ind i

Kammerset. — Nei — der er ikke saa flidd! sier

Oline av flere Grunde avvaergende.

De gik ind i Kammerset og lukket Deren, Oline

stod igjen i Stuen og fik intet bore.
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Lensmand Geissler satte sig, klasket sig en kraf-

tig Gang paa Knaerne og sat inde med Isaks

Skjaebne. Du bar vel ikke solgt det Kobberfjaeldet

dit? spurte ban. — Nei. — Godt. Jeg kjoper det.

Jo jeg bar talt med Inger og flere end bende. Hun
blir visst fri med det forste, det er bos Kongen nu.

— Hos Kongen! — Hos Kongen. Jeg gik til din

Kone, ingen Vanskebgbet for mig at sHppe ind na-

turligvis, vi talte sammen en lang Stund: Naa, In-

ger, det gaar jo godt, rigtig godt? — Ja det er ikke

at klage. — Laenges du bjem? — Ja jeg kan ikke si

andet. — Du skal snart komme bjem, sa jeg. Og
det kan jeg fortaelle dig, Isak, bun er en flink Kone,

ingen Taarer, tvaertimot, bun baade smilte og lo

— Munden bendes er forresten opereret og gjen-

sydd. Adjo, sa jeg til bende, du skal ikke bli lasnge

ber nu, du bar mit Ord!

Jeg gik til Direktoren, det skulde jo bare mangle

at ban ikke vilde ba tat imot mig. De bar en Kone

ber som bor ut og bjem igjen, sa jeg, Inger Sellan-

raa. — Inger? sa ban, ja bun er et bra Menneske,

jeg var tilfreds vi kunde ba bende i tyve Aar til, sa

ban. — Det blir det ikke noget av med, sa jeg, bun

bar vaeret ber forlaenge alt. — Forlaenge? sa ban,

kjender De Saken? — Jeg kjender Saken tilbunds,

jeg var bendes Lensmand. — Vaersaagod sit! sa ban

da — det skulde ogsaa mangle! — Jo vi steller saa

godt vi kan med Inger, sa Direktoren, og med ben-

des lille Pike, sa ban. Saa, Konen er fra Deres Kan-
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ter? Vi har hjulpet hende til at faa sin egen Sy-

maskine, hun er blit Mestersvend paa Vserkstedet

og vi bar Igert hende op i adskillig, hun har laert

ordentlig Vssving, ordentlig Husflid, Farving, Til-

skjaering. Har hun vaeret forlaenge her, sier De? —
Jeg visste nok hvad jeg skulde svare, men jeg vilde

vente med det, jeg sa bare: Ja bendes Sak er ilde

behandlet, den maa takes op igjen; nu efter Revi-

sionen av StrafTeloven vilde hun kanske ha blit belt

frikjendt. Hun fik en Hare sendt da hun gik med
Barnet. — En Hare? spurte Direktoren. — En Hare,

sa jeg. Og Barnet blev haremyndt. — Direkteren

smilte og sa: Naa saaledes. Det er altsaa efter Deres

Mening ikke tat nok Hensyn til dette Moment? —
Nei, sa jeg, dette Moment er slet ikke naevnt. —
Naa det er vel heller ikke saa farlig? — Det blev

farlig nok for hende. — Tror De at en Hare kan

gjare Undergjssrninger? spurte ban. — Jeg svarte:

Hvorvidt en Hare kan gjore Undergjserninger eller

ikke vil jeg ikke underholde mig med Hr. Direk-

toren om. Sporsmaalet er hvad Synet av Haren un-

der de Omstaendigbeter kan ha hat for Virkning

paa en haremyndt Kone, paa Ofret. — Det taenkte

ban en Stund paa: Jaja, sa ban, men her paa An-

stalten bar vi jo bare med at motta de Domfa^ldte,

vi reviderer ikke Dommen. Efter Dommen bar ikke

Inger vaeret her forlaenge,

Nu begyndte jeg paa det som skulde sies: Det er

begaat Feil ved Indloeggelsen av Inger Sellanraa.
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— Feil? — For det forste skiilde hun ikke ha vseret

transporteret i den Tilstand hun var i. — Direk-

toren saa visst paa mig: Nei det er saa, sa han. Imid-

lertid er ikke det vor Sak her ved Faengslet. — For
det andet, sa jeg, skulde hun ikke ha gaat her i to

Maaneder paa fuld Straf for hendes Tilstand var

blit aapenbar for Myndigheterne her ved Fsengslet.

— Det traf godt, Direktoren tidde laenge: Har De
Fuldmagt til at handle paa Konens Vegne? spurte

han.— Ja, sa jeg.— Som sagt, vi er tilfreds med Inger

her og behandler hende derefter, pratet Direktoren,

og han regnet atter op alt de hadde laert hende, ja

de hadde laert hende at skrive ogsaa, sa han. Og
den lille Datteren hadde de sat pent bort til nogen,

og saa videre. — Jeg forklarte hvad for Omstain-

digheter det var i Ingers Hjem: to Smaa der og,

leiet Hjselp til at fli og stelle dem, og saa videre. Jeg

har en Fremstilling fra Manden hendes, sa jeg, den

kan vedlaegges enten Saken blir gjenoptat eller Ko-

nen skal sokes benaadet. — Lat mig faa den Frem-

stillingen, sa Direktoren. — Jeg skal bringe den

imorgen i Besoktiden, svarte jeg.

Isak sat og horte paa, det var gripende, et iEven-

tyr fra fremmed Land. Han fulgte Geisslers Mund
med Slaveoine.

Geissler fortalte videre: Jeg gik hjem i Hotellet

og skrev en Fremstilling, jeg gjorde Saken til min
og undertegnet Isak Sellanraa. Men du skal bare

ikke tro at jeg skrev et Ord om at de hadde gjort
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noget gait ved Faengslet. Naevnte del ikke. Dagen

efter bragte jeg Dokumentet. — Vsersaagod sit! sa

Direktoren straks. Han laeste min Fremstilling og

nikket nu og da, tilslut sa ban: Utmserket. Det eg-

ner sig ikke til at gjenopta Saken paa, men. — Jo

ved en Tillsegsfremstilling som jeg ogsaa bar, sa

jeg og det traf igjen rigtig godt. Direktoren skyndte

sig at si: Jeg bar overveiet Saken siden igaar og

finder god Grund til at indgi Ansokning for Inger.

— Som i Tilfaelde Hr. Direktoren vil stotte? spurte

jeg. — Jeg vil anbefale den, anbefale den varmt. —
Da bukket jeg og sa: Saa er Benaadningen sikker.

Jeg takker paa et ulykkelig Menneskes og et forlatt

Hjems Vegne. — Jeg tror ikke vi bryr os om at ind-

bente flere Erklgeringer fra bendes Hjembygd, sa

Direktoren, De kjender hende jo? — Jeg skjonte

nok hvorfor det saa at si skulde gaa i Stilbet og jeg

svarte: Erklseringer bjemmefra vilde bare sinke

Saken.

Der bar du bele Historien, Isak. — Geissler saa

paa sit Ur: Og nu til selve Saken! Kan du folge mig

op til Kobberfjseldet igjen?

Isak var en Sten og en Kubbe, ban kunde ikke

saa oieblikkelig skifte ^Emne, ban var nedsaenket i

Tanker og Undren og begyndte at gjore Sporsmaal.

Han fik bore at Ansokningen var gaat til Kongen

og kunde vaere avgjort i et av de forste Statsraad.

Mirakels! sa ban.

De gik tilfjaelds, Geissler, bans Folgesvend og
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Isak og blev borte i nogen Timer; paa denne korte

Tid gik Geissler op Kobberaarens Gang bortover et

langt Fjaeld og stak op Graenserne for den Vidde

ban vilde kjope. Han var en Vims. Men dum var

ikke Manden, bans rappe Omdomme var maerkelig

sikkert.

Da ban kom tilbake til Gaarden — alter med en

Pose nye Stenprover — fandt ban frem Skrivesaker

og satte sig til at skrive. Men ban drev ikke bare

paa med at skrive og skrive, ban pratet iblandt: Ja,

Isak, saa store Penger blir det ikke for Fjaeldet dit

dennegang, men et Par Hundrede Daler kan du faa!

Saa skrev ban igjen. Husk at minde mig paa at jeg

vil bort og se paa Kvaernen din for jeg gaar, sa ban.

Han blev opmaerksom paa nogen blaa og rode Stre-

ker paa Vsevstolen og spurte: Hvem bar tegnet det?

— Se, det var nu Eleseus som badde tegnet en Hest

og en Buk, ban brukte sin Farveblyant paa Vaev-

stolen og andet Traevaerk fordi ban ikke badde

Papir. Geissler sa: Det er ingenlunde daarlig gjort!

og Eleseus fik en Ort.

Saa skrev Geissler en Stund igjen og sa: Her maa
nu vel snart komme nogen flere Nybyggere op gjen-

nem Marken? — Felgesvenden ytret bertil: De er

alt begyndt at komme, — Hvem? — Der er nu for

det forste Breidablik som de kalder, ban Brede paa

Breidablik. — Nei ban! snoste Geissler foragtelig.

— Jaja, og saa er det et Par andre som bar kjopt.

— Bare de duger til noget! sa Geissler. Og da ban
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med det samme opdaget at det var to Smaagutter i

Stuen drog han lille Sivert til sig og gav ogsaa ham
en Ort. En forunderlig Kar den Geissler! Nu var

forresten bans 0ine likesom begyndt at bli saare,

det var som redt Rim i Kanterne om dem. Det

kunde vaere av Nattevaking; stundom kommer slikt

av staerke Drikke. Men ban gjorde ikke Indtryk av

at V8ere nedfor; naar han pratet om lost og fast

sat ban visst hele Tiden og taenkte paa Dokumentet

foran sig, for pludselig grep ban Pennen og skrev

et Stykke igjen.

Nu syntes han at vaere faerdig.

Han henvendte sig til Isak: Ja som sagt nogen

rik Mand blir du ikke paa denne Handelen. Men
det kan bli mere siden. Vi skal skrive det slik at

du faar mere siden. Men to Hundfede kan du

faa nu.

Isak skjonte ikke stort av det hele, men to Hun-

drede Daler var ialfald alter et Mirakels og en grov

Betaling. Han vilde ikke faa det uten paa Papiret,

vilde ikke faa det kontant naturligvis, men det fik

saa vaere, Isak hadde andet i Hodet, ban spurgte:

Og Dokker har den Troen at bun blir benaadet?

— Din Kone? Hvis her hadde vaeret Telegraf i

Bygden, svarte Geissler, saa skulde jeg ha spurt i

Trondhjem om bun ikke alt er loslatt. — Isak

hadde bort Telegraf omtale, det var noget forun-

derlig, en Streng paa beie Stolper, noget overjor-

Markens Grade I 9
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disk, — nu var det ikke frit for at han fik Mistillit

til Geisslers store Ord og han indvendte: Men end

om Kongen nsegter? — Da svarte Geissler: I det Til-

fselde sender jeg min Tillaegsfremstilling som kom-
mer til at indeholde alt. Og da s k a 1 din Kone vaere

fri. Du gjer ikke at tvile paa det.

Saa leeste han op det han hadde skrevet, Kjope-

kontrakt paa Fjseldet, to Hundrede Daler paa Haan-

den og senere en pen hoi Procent ved Drift eller

mulig Avhaendelse av Kobberfundet. Skriv under

her! sa Geissler.

Isak vilde ha skrevet under oieblikkelig, men
han var ingen Skribent, han hadde bare i hele sit

Liv skaaret Bokstaver i Trae. Aa men der stod den

motbydelige Oline og saa paa, han grep Pennen,

dette Spektakel av en let Ting, snudde den rette

Enden ned og s k r e v — skrev sit Navn. Efterpaa

satte Geissler til noget, formodentlig en Forkla-

ring, og Felgesvenden undertegnet som Vidne.

Faerdig.

Men endda stod Oline urerlig, ja det var egentlig

forst nu hun blev stiv. Hvad vilde ske?

Saet Maten frem, Oline! sa Isak og var kanske

litt hoi siden han hadde skrevet paa Papir. Slik

Mat som vi nu kan by Fremmedfolk, sa han til

Geissler.

Her lugter godt KJ0t og Saadd, sa Geissler. Se nu

her, Isak, her er Pengene! — Geissler tok til Lom-

meboken og den var diger og tyk, tok to Seddelpak-
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ker ut av den, talte over og la dem frem: Tael over

selvl

Taushet. Stilhet.

Isakl kaldte Geissler.

Ja. Naa jaja, svarte Isak og mumlet overvaeldet:

Det er nu ikke min Paastand — efter alt det som
Dokker liar gjort. — Der skal v£ere ti Tiere og der

tyve Femmere, sa Geissler kort. Jeg haaper det

skal bli meget mere engang til dig.

Saa kom Oline tilbake til sig selv. Underet var

skedd. Hun satte Maten frem.

Morgningen efter var Geissler borte ved Elven

og saa paa Kvsernen. Alt var smaat og saa grovt

gjort, ja det var som en Kvaern for Underjordiske,

men stasrk og nyttig til Menneskers Bruk. Isak

forte sin Gjsest litt hoiere op efter Elven og frem-

viste et andet Fald som ban alt hadde arbeidet

noget paa, det skulde vaere til en liten Sag — hvis

Gud gav Helsen. Men nu er det bare at her er saa

langt fra Skolen, sa ban, jeg maa lajgge Smaagut-

terne ind nede i Bygden. — Den lettsenkte Geissler

saa ikke beri nogen storre Ulempe: Retnu kom-

mer ber flere og flere Nybyggere i Marken og saa

blir ber Skolekreds. — Det blir nu vel ikke for

mine Smaa er store. — Og end om du Isegger dem
ind paa en Gaard i Bygden? Du kjorer ned med
Gutter og Mat og benter dem bjem igjen om tre

Uker, seks Uker, er det nogen Sak for dig! — Nei,

sa Isak. —
9*
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Neida, ingenting var i Grunden nogen Sak nu hvis

Inger kom hjem. Hus og Jord og Mat og Herlighet

hadde han, store Penger hadde han altsaa ogsaa

og en Helse av Jaern. Aa for en Helse, amper og

uvisnet paa alle Maater, en Mandfolkhelse.

Da Geissler var reist begyndte Isak at spekulere

paa mange hoffaerdige Ting. Ja for den velsignede

Geissler hadde sagt disse opmuntrende Ord tilslut

at han vilde skikke Isak en Besked med det forste

— naar han kom til Telegrafen. Du kan hore ned

paa Posthuset om en fjorten Dages Tid, sa han. Det

var store Ting bare det, og Isak gik i Gang med at

gjore et Saete til Kjaerren. Sandelig, et Saete til at

l0fte av under Gjodselkjaringen, men til at saette

paa igjen til Skyss. Og da han hadde faat Saetet

faerdig var det saa hvitt og nyt at det burde males

morkere. Men forresten — hvad burde ikke vaere

gjort! Hele Gaarden burde males. Hadde han ikke

ogsaa i aarvis grublet paa en stor Laave med Laave-

bro til at kjore ind Heiet paa? Og hadde han ikke

taenkt paa at faa Sagen faerdig snart, at gjaerde ind

hele sin Indmark, at bygge en Baat opi Fjaeldvan-

det? Mang\i Ting hadde han taenkt paa. Men det

hjalp ikke hvormange Tusen Kraefter han sat inde

med, T i d e n blev for knap for ham. Det var Son-

dag for han visste av det, og om litt var det Son-

dag igjen.

Men male vilde han ialfald, det vilde han uttryk-

kelig, Husene stod jo nu saa graa og nakne, stod
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som Hus i Skjorteaermer. Han hadde Tid for On-

nen, det var endda ikke videre Vaar, Smaafaeet var

shippet, men det var Taele i Jorden overall.

Han tar med sig nogen Snes 2Eg at saelge, gaar

til Bygden og kommer hjem igjen med Maling. Det

blev til ett Hus, til Leen, den blev rod. Han henter

ny Maling, gul Okker til Stuebygningen. — Ja det

er som jeg sier, her blir nu gromt! mumler Oline

daglig. Aa Oline hun skjonte vel at hendes Tid snart

var ute paa Sellanraa, hun var seig og staerk nok

til at taale det, men ikke uten Bitterhet. Isak paa

sin Side holdt nu intet Opgjor med hende mere

skjont hun underslog og stjal godt i det siste, Isak

g a V hende en Fors Vaeder, for hun hadde jo i

Grunden vaeret laenge hos ham for liten Lon. Oline

hadde forresten heller ikke vaeret daarlig mot Bor-

nene, hun var ikke strseng og retskaffen og slikt,

men hun hadde Lag med Born, horte paa det de

sa og tillot dem naesten alt. Kom de tilstede naar

hun ystet gav hun dem at smake, tagg de en Son-

dag om at faa slippe Ansigtsvasken saa slap de.

Da Husene var grundet gik Isak til Bygden efter

al den Maling han kunde baere, og det var ikke

lite. Han gav Husene tre Strok og gjorde Vinduer

og Nover hvite. Naar han nu kom hjem fra Byg-

den og saa sit Hjem i Lien saa han Soria Moria

Slot. Odemarken var blit ukjendelig og beboet, en

Velsignelse hadde lagt sig over den, Liv var op-

staat av en lang Drom, Mennesker level her, Bern
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fserdedes omkring Husene. Helt op til de blaa Fjoeld

stod Skogen stor og venlig.

Men den siste Gang Isak kom efter Maling gav

Handelsmanden ham et blaat Brev med et Vaaben

paa, det kostet 5 Skilling. Brevet var et Telegram

som var sendt videre med Posten, det var fra Lens-

mand Geissler. Velsignet vaere den Geissler og et

forunderlig Menneske var ban! Han telegraferte de

faa Ord at Inger fri, kommer snarest. Geissler. —
Og nu danset Kramboden litt rundt for Isak, og

Disken og Menneskene kom saa langt bort. Han
kjendte mere end ban herte sig selv si: Herregud

og Tak og Pris! — Du kan ha hende her om saa er

imorgen, sa Handelsmanden, hvis at hun er reist fra

Trondhjem tidsnok. — Naa, sa Isak. —
Han ventet til Dagen efter. Baatskyssen som forte

Posten fra Dampskibsanlopsstedet kom rigtig nok,

men Inger fulgte ikke med. — Saa kommer hun

ikke for i naeste Uke, sa Handelsmanden.

Det var naesten godt at Isak fik saa lang Tid paa

sig, ban bar saa meget at gjore. Skulde han glemme

alt og forsomme sin Jord? Han gaar bjem og be-

gynder at drive Gjedselen ut. Det er snart gjort.

Han staurer med Spet i Akrene og felger Taelens

Bortgang fra Dag til Dag. Solen er staerk og stor,

Sneen borte, det grennes overalt, ogsaa Storfaeet er

sluppet. En Dag saa plaier Isak, nogen Dager efter

saar han Korn og ssetter han Potet. Ho, Smaagut-
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terne saetter Potet som Engler, de har smaa velsig-

nede Haender og vinder paa Farn saa komplet.

Saa vasker Isak Kjaerren ved Elven og ssetter

Ssetet paa. Han snakker med Smaagutterne om en

Tur han skal gJ0re ned til Bygden. — Ja men skal

du ikke gaa? spor de. — Nei. Jeg har faat den Tan-

ken at fare med Hest og Kjserre idag. — Kan ikke

vi faa vsere med? — Dokker skal vsere snille Smaa-

gutter og bli hjemme denne Gangen. Retnu kommer
Mor dokkers, saa skal hun laere dokker mange

Ting. — Eleseus vil gjaerne laere og spor: Da du

skrev paa Papir, hvorledes kjendes det? — Det

kjendes naesten ikke, svarer Farn, Haanden er ak-

kurat som hun er tomreipet. — Vil han ikke raende

av, likesom paa Isen? — Hvem? — Pennen som
du skriver med? — Aajo. Jaja du maa nu laere at

styre han.

Men lille Sivert han var av et andet Slag og

naevnte ikke Pennen, han vilde sitte paa, vilde bare

sitte opi Saetet og smatte til en uforspaendt Kjserre

og kjore uhyre fort. Det skyldtes ham at begge

Smaagutterne fik sitte paa med Farn et langt Styk-

ke nedover Veien.
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Isak kjorer til han kommer til et Myrhul, der

stanser han. Et Myrhul, Bunden er sort, den lille

Vandflate urerlig, Isak visste hvad det var godt til,

han hadde vel knapt brukt andet Speil i sit Liv end

et slikt Myrhul. Se, han er nydelig pent klaedt idag

i red Skjorte, nu tar han op en Saks og klipper sit

Skjaeg. Den forfaengelige Kvaernkall, vilde han bent

frem gjere sig pragtfuld og skille sig av med fern

Aars Jaernskjaeg? Han klipper og klipper og speller

sig. Naturligvis kunde han ha gjort dette Arbeide

hjemme idag, men han undsaa sig for Oline, det var

allerede meget at han midt for Naesen paa hende

tok rod Skjorte paa. Han klipper og klipper, det

falder adskillig Skjaeg ned paa Speilet. Da Hesten

ikke vil staa stille Isenger avbryter han og kalder

sig faerdig. Og javel, han kjender sig mest som
yngre — Pokker forstod det, men mest som slan-

kere. Saa kjorer han til Bygden.

Dagen efter kommer Postbaaten. Isak meter op

paa en Berghammer ved Handelsmandens Brygge

og speider, men Inger synes ikke nu heller. Herre-

gud, det var flere Passagerer med, baade V^oksne
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og Born, men Inger ikke. Han hadde holdt sig til-

bake og sat sig paa denne Berghammer, nu var

det ingen Grund for ham til at sitte her Isenger, han

gik bort til Baaten. Det vedblev at komme Kasser,

Tender, Folk og Post iland fra Ottringen, men Isak

saa ikke sine Folk. Derimot saa han et Kvindemen-

neske med en liten Pike som alt stod oppe ved

Naustdoren, men Kvindemennesket var penere end

Inger, skjont Inger ikke var styg. Hvad — men det

var jo Inger. Hm! sa Isak og rugget opover. De
hilste paa hverandre, hun sa Goddag og rakte

Haanden frem, litt forkjelet, blek efter Sjosyken

og Reisen, Isak han stod bare der, tilslut sa han:

Jaja han vart nu fint Veir! — Jeg saa dig godt der-

borte, men jeg vilde ikke otre mig frem, sa Inger.

Er du nede i Bygden idag? spurte hun. — Ja. Hm.
— Det staar saa vel til med dokker alle ihop? —
Ja du skal ha Tak som spor. — Dette er ho Leo-

poldine, hun bar vaeret meget likere end jeg paa

Reisen. Dette er Papa din, nu maa du hilse paa

Papa din, Leopoldine. — Hm! sa Isak alt i ett, han

var saa rar, aa han var en Fremmed iblandt dem.

— Inger sa: Dersom du ser en Symaskine nede ved

Baaten saa er det min. Og saa har jeg en Kiste. —
Isak avsted, mere end villig avsted, han fik Kisten

utpekt av Baatfolkene, men Symaskinen maatte

Inger selv ned og finde. Det var en fin Kasse av

ukjendt Form, med rundt Tak over sig og en Hank
til at baere efler — en Svmaskine i denne Lands-
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del! Isak Isesset Kiste og Symaskine paa sig og saa

paa sin Familje: Jeg skal raende op som snopast

med dette her og komme igjen efter hende, sa han.

— Hvem efter? spurte Inger smilende. Tror du ikke

store Piken kan gaa?

De vandret opover til Hesten og Kjaerren. Har

du faat dig ny Hest? sa Inger, og har du faat dig

Kjaerre med Saete? — Ja det forstaar sig. Hvad det

var jeg skulde sagt: Lyster du ikke orlite at spise?

Jeg har Mat med. — Lat det vaere til vi kommer
ind i Marken, svarte hun. Hvad du mener, Leo-

poldine, kan du sitte paa alene? — Farn vil ikke

tillate det: Nei hun kan falde ned paa Hjulene. Saet

dig op med hende og kjor selv.

Saa kjorte de og Isak gik bakefter.

Han gik og saa paa de to i Kjaerren. Der var In-

ger kommet, fremmed i Klaer og Utseende, fin, uten

Hareskaar, bare med en rod Stripe paa Overmun-

den. Hun hvislet ikke mere, det var det mserkelige,

hun talte rent. Et graat og rodt Uldtorklaede med
Frynser var pragtfuldt paa hendes morke Haar.

Hun vendte sig om paa Kjaerren og sa: Det vilde ha

vaeret bra om du hadde hat med dig en Faeld, det

kan bli koldt utover Kvaelden for Barnet. — Hun
skal faa Troien min, sa Isak, og naar at vi kommer
borti Skogen saa har jeg lagt igjen en Faeld der. —
Naa, har du en Faeld i Skogen? — Ja. Jeg vilde

ikke kjere han med mig belt frem, paa Vonen om
at dokker ikke kom idag. — Naa. Hvad det var du
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svarte mig: staar det saa vel til med Smaagutterne

ogsaa? — Ja du skal ha Tak som sper. — De er

store nu, kan jeg skjenne? — Ja det mankerer ikke.

De har nu net sat Poteten. — Aa, sa Morn smilende

og vagget paa Hodet, kan de alt ssette Potet! —
Han Eleseus han raekker mig hit og han Sivert hit,

sa Isak og maalte paa sig.

Lille Leopoldine begyndte at be cm Mat. Aa

denne pene lille Skapning, en Marihene paa en

Kjserre! Hun talte med Sang, med et utrolig Sprog

fra Trondhjem, Farn maatte iblandt faa det oversat.

Hun hadde Smaagutternes Traek, de brune 0ine og

ovale Kinder som alle tre hadde efter Morn; Ber-

nene var Morns Born og godt var det! Isak var litt

undselig for sin lille Pike, undselig for hendes smaa

Sko og lange tynde Uldlsegger og korte Kjole; da

bun hilste paa den fremmede Papa hadde bun neiet

og git bam en orliten Haand.

De kom ind i Skogen og rastet, alle spiste, Hesten

fik Foder, Leopoldine sprang omkring i Lyngen

med Mat i Haanden. — Du bar ikke forandret dig

stort, sa Inger og saa paa sin Mand. — Isak saa til

Siden og svarte: Naa, synes du det. Men du er blit

saa storveies! — Haba, nei jeg er nu gammel, sa

bun rigtig spokende.— Det kunde ikke skjules, Isak

fik ikke nogen Sikkerhet op, men vedblev at vaere

tilbakeholdende, ban var som skamfuld. Hvor gam-

mel var bans Kone? Hun kunde ikke vsere mindre

end som tredive Aar — det vil si bun kunde ikke
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vaere mere, umulig. Og skjont Isak sat og spiste

Mat rykket han op en Lyngkvist og begyndte at

tygge paa den ogsaa. Hvad — seter du Lyngl ropte

Inger leende. Isak kastet Lyngkvisten, stak Mat i

Munden og gik bort og loftet Forparten av Hesten

op fra Jorden. Inger fulgte dette Optrin med For-

bauselse og saa at Hesten stod paa To. Hvad du

gjor det for? spurte hun. — Han er saa venn, sa

han om Hesten og slap den ned igjen. Nei hvad han

hadde gjort det for? Han fik vel en maegtig Lyst til

det. Kanske vilde han skjule sin Forlegenhet med det.

Saa kjerte de igjen og alle tre gik tilfots et

Stykke. De kom til et Nybygg. Hvad er det? spurte

Inger. — Det er han Brede sit Sted som han har

kjept. — Han Brede? — Og det heter Breidablik.

Her er vide Myrer, men ringe med Skog. — De talte

mere om det da de var kommet forbi Breidablik,

Isak la Maerke til at Bredes Kjaerre stod ute under

aapen Himmel.

Men nu blev Barnet S0vnig og Farn tok hende

varlig paa Armen og bar hende. De gik og gik, Leo-

poldine var snart sovnet og Inger sa: Nei nu Isegger

vi hende i Faelden paa Kjaerren, saa kan hun sove

slikt hun vil. — Hun blir saa skumpet, sier Farn

og vil baere hende, De kommer over Myrene og ind i

Skog igjen og Ptro! sier Inger. Hun stanser Hesten,

tar Bamet fra Isak og ber ham flytte Kisten og Sy-

maskinen, saa kan Leopoldine ligge i Bunden av

Kjaerren: Hun blir ikke det Slag skumpet, hvad er
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det for Tovl Isak ordner med alt og Isegger Faelden

om sin lille Datter og Treien sin under Hodet paa

hende. Saa kjorer de igjen.

Mand og Kone gaar og prater om forskjellig. Det

er Sol til langt paa Kvaeld og varmt i Veiret. Oline

— hvor hun bruker at ligge? spor Inger. — I Kam-
merset. — Naa. Og end Smaagutterne? — Ja de

ligger i sin egen Seng i Stuen, Der er to Senger i

Stuen net som da du for. — Jeg gaar og ser paa

dig at du er akkurat som fer, sier Inger. Og nogen

Borer har de Akslerne dine baaret her op gjennem

Marken, men de er ikke blit svakere for det. — Aa-

nei. Hvad det var jeg skulde sagt: Har du hat det

saa taalelig i alle disse Aarene? — Aa Isak blev saa

rert, ban gjorde dette Sporsmaal og vaevet. Inger

svarte at Ja, hun kunde ikke klage,

Det blev til folsom Samtale mellem dem og Isak

spurte om hun ikke var traet av at gaa og heller

vilde kjore. — Nei, du skal ha Tak, sa hun. Men jeg

forstaar ikke hvorledes det har sig med mig: siden

jeg blev av med Sjesyken saa er jeg saa sulten hele

Tiden. — Er du svang for Mat? — Ja. Dersom jeg

ikke haefter os formeget bort. — Aa den Inger, hun

var vel ikke selv sulten, men hun undte Isak Mat

igjen, ban hadde jo forstyrret sit siste Maaltid

med den Lyngkvisten.

Og da Kvaelden var varm og lys og de endda

hadde en lang Mil at kjore begyndte de at spise

igjen.
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Inger tok en Pakke ut av sin Kiste og sa: Jeg har

nu et og andet med til Smaakarerne. Lat os gaa borti

Buskerne, der er Sol! — De gik bortunder Buskerne

og bun viste Saker frem, pene Bukseseeler med
Spsender til Smaagutterne, Skriveboker med For-

skrift i, en Blyant til hver, en Foldekniv til liver.

Til sig selv hadde bun med en utmaerket Bok — vil

du bare se, her staar Navnet mit i den, en Andakts-

bok. Hun hadde faat den av Direktoren til Amin-

delse. Isak beundret hver Ting med sagte Ord. Hun
viste frem endel smaa Kraver som var Leopoldines

og bun gav Isak et sort Halsterklaede blankt som
Silke. — Skal jeg ha det? spurte ban. — Ja det

skal du. — Isak tok det varlig i Haenderne og strok

det. — Er det pent, synes du? — Aa pent! Det

kunde jeg reise Verden rundt medl — Men Fing-

rene bans var saa fliset, de bang fast i denne aparte

Silke.

Nu hadde ikke Inger mere at vise frem, men da

bun pakket sammen sat bun slik at bun viste sine

Laegger frem, sine redrandede Stromper frem. —
Hm. Det er vel Byhoser? spurte ban. — Ja det er

Bygarn, men jeg har selv bundet dem — strikket

dem, som vi sa. Det er saa hole Stromper, til over

Knaeet, se her .... Litt efter herte bun sig selv

hviske: Du — du er den samme — som du var!

En Stund efter saa kjerer de igjen og Inger sitter

paa og holder Tommerne. Jeg bar nu med et Papir

ined Kaffe ogsaa, sier bun, men du kan ikke faa
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smake den i Kvaeld, for den er ikke brgendt. — Du
skal heller ikke v0r! svarer han.

Efter en Time er Solen nede og det blir kjolig,

Inger vil stige av og gaa. De pakker begge Fselden

tsettere om Leopoldine og smiler over at bun kan

sove saa laenge. Saa samtaler Mand og Kone igjen

paa sin Vandring. Det er treisomt at here Inger tale,

ingen taler renere end bun nu.

Har vi ikke fire Kjyr? spor bun. — Aanei vi bar

nu flere, svarer ban og er stolt, vi bar nu otte. —
O 1 1 e Kjyr! — Jaja det er nu med Oksen. — Har

dokker solgt Smor? — Aaja. Og ^Eg. — Har vi Hens

ogsaa? — Ja det forstaar sig. Og Gris. — Inger blir

nu og da saa forundret at bun sanser sig ikke, men
stopper et Oieblik: Ptro! Og Isak er stolt og vil

drive paa at overvselde bende: Han Geissler, sier

ban, du vet han Geissler? Han var her for en Tid

siden. — Ja? — Han kjopte et Kobberfjseld av mig.

— Naa. Hvad det er, et Kobberfjaeld? — Av Kobber.

Det ligger opi Fjseldet, paa hele Nordsiden av Van-

det. — Naa. Ja det var ikke noget som du fik Be-

taling for? — Jo Kors. Han var ikke den Mand som
ikke betalte. — Hvad du fik? — Hm. Du vil ikke

tro det, men to Hundrede Daler. — Som du fik?

roper Inger og stopper et Oieblik igjen: Ptro! —
Som jeg fik. Og Gaarden bar jeg betalt for laenge

siden, sa Isak. — Nei du er makelos! —
Det var i Sandhet troisomt at gjore Inger for-

undret og gjore bende til en rik Kone, derfor la
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Isak til at han heller ingen Skyld og Gjaeld hadde

til Handelsmanden eller til nogen anden. Og han

hadde ikke bare Geisslers to Hundrede liggende,

men mere end som det, et Hundrede og seksti Daler

mere, Saa de kunde ikke Gud fuldtakke.

De talte mere cm Geissler, Inger kunde gi Op-

lysning om Geisslers Arbeide for hendes Leslatelse.

Det hadde nok ikke gaat saa glat for ham, han

hadde ha^ngt i laenge og vaeret hos Direktoren mange
Ganger. Geissler hadde ogsaa skrevet til selve Stats-

raaderne eller nogen andre 0verster, men dette

gjorde han bak Direktorens Ryg, og da Direktoren

fik vite det saa blev han sindt og forarget som vente

kunde vaere. Men Geissler han blev ikke raed for

det og saa forlangte han nyt Forhor og ny Ret og

altsammen. Men da maatte Kongen skrive under.

Den forhenvEerende Lensmand Geissler hadde al-

tid vseret disse to Mennesker en god Mand og de

hadde ofte tsenkt paa Grunden hertil, han hadde

gjort altsammen for snaue Takken, det var ikke til

at forstaa. Inger hadde talt med ham i Trondhjem

og ikke blit klokere paa ham. Han bryr sig ikke om
nogen anden i Bygden end som os, forklarte hun.

— Sa han det? — Ja. Han er rasendes paa Bygden

her. Han skulde vise Bygden! sa han. — Naa. —
Og at de skulde faa angre paa at de hadde mistel

ham, sa han.

De kom ut i Skogbrynet og saa frem til deres

Hjem. Det var flere Huser end for, Husene var pent
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malet, Inger kjendte sig ikke igjen og stoppet bent

op: Du sier nu ikke at det er der — at det er hos

os! utbred hun.

Lille Leopoldine vaknet endelig og reiste sig over-

ende, aldeles uthvilet, hun blev leftet ned og fik

gaa. Er det dit vi skal? spurte hun. — Ja. Er det

ikke pent?

Det rorte sig smaa Skikkelser borte ved Husene,

det var Eleseus og Sivert som passet paa; nu kom
de springende. Inger blev saa forkjolet, saa fuld av

Hoste og Snue, aa det sprsengte endog ut i 0inene,

sprsengte ut med Vand. Man blir saa forkjelet om-

bord, bar du set paa Maken hvor vaat og forkjolet

man blir i 0inene!

Men da Smaagutterne kom naermere stanset de

pludselig i sit Sprang og bare stirret. Sin Mors Ut-

seende hadde de glemt og den lille Soster hadde

de aldrig set. Men Papa — ham kjendte de ikke

igjen for ban kom belt nser. Han hadde klippet av

sig sit store Skjseg.

10
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Nu er alting godt.

Isak saar sin Havre, harver den ned og ruller. Lille

Leopoldine kommer og vil sitte paa. Nei sitte paa

en Rul — hun er saa liten og saa ukjendt med det,

hendes Brodre vet bedre, det er jo ikke Ssete paa

Papa sin Rul.

Men Papa synes det er troisomt med lille Leopol-

dine at hun kommer og er saa tillitsfuld alt, han

taler med hende og ber hende om at traa pent i

Akeren saa hun ikke skal faa Skoene fulde av Jord.

Og jammen mener jeg ikke du har en blaa Kjole

paa idag? Faa se, jovist er den blaa. Og Belte paa

den og altsammen. Husker du det store Skibet du

kom paa? Saa du Maskinerne? Ja nu faar du gaa

hjem til Smaagutterne, saa finder dere paa noget. —
Siden Oline reiste bar Inger traadt ind i sit gamle

Arbeide i Hus og Fjos. Hun overdriver kanske litt

sin Renslighet og Orden for at vise at hun agtet at

faa et andet Stel paa Tingene, og ja det var maerke-

lig at se den store Forandring, endog Glasruterne i

Fjesgammen blev nu vasket og Baasene sopt.

Men dette var bare i de forste Dagene, den ferste
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Uken, siden tok hun paa at slappes. I Grunden var

det nu ikke nodvendig med al den Stas i Fjoset, Ti-

den kunde nyttes bedre, Inger hadde lasrt saa meget

i Byen og den Lssrdom burde komme hende tilgode.

Hun tok atter Rok og Vaevstol i Bruk, og det var

sandt, hun var blit endda mere nethsendt og snar,

litt for snar, hui, isaer naar Isak saa paa; ban for-

stod ikke at noget Menneske kunde laere at bruke

Fingrene slik, de lange, pene Fingrer paa den store

Haand. Men bedst som det var forlot Inger det ene

Arbeide og gik over til et andet, Javel, hun hadde

flere Ting at styre med nu end for og mere Omlep,

kanske var hun heller ikke fuldt saa taalmodig av

Sind, litt Uro hadde set sit Snit til at trsenge ind i

hende.

Der var nu straks Blomsterne som hun hadde

bragt med hjem, det var Knolder og Avlasggere,

smaa Liv som maatte tsenkes paa de ogsaa. Glas-

vinduet blev forlite, Posten for smal til at saette

Blomsterpotter i, hun hadde heller ingen Potte og

Isak maate gjore orsmaa Kasser til Begonia, Fuch-

sia og Rose. Og desuten var ikke et Vindu nok; hvad

var ett Vindu til en hel Stue!

Men forresten, sa Inger, saa bar jeg ikke et

Pressejaern heller. Jeg kunde bruke et Strykejaern

til at presse med naar jeg syr Kjoler og Plagg, men
ingen kan sy utlaert Som uten noget Slags Jaern.

Isak lovet at faa Smeden nede i Bygden til at

smie et utmaerket godt Pressejagrn. Aa Isak vilde
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gJ0re alt, vilde hele Veien gjore det Inger forlangte,

for saa meget skjonte han at hun hadde laert meget

og var blit makeles. Ogsaa hendes Tale var blit an-

derledes, litt bedre, utsokt. Aldrig saa ropte hun paa

ham mere med de gamle Ord: Kom ind og faa dig

Matl nu sa hun: Vaersaagod, kom og spis! Det hele

var blit anderledes. Han hadde i gamle Dager svaret

i det hoieste et Ja! og arbeidet videre en god Stund

for han gik ind, nu svarte han: Takl og gik straks.

Forelskelse gjor den Kloke dum, stundom svarte

Isak: Tak, Tak! Men javisst var alt blit anderledes,

og begyndte det ikke at bli litt for fint? Naar Isak

sa Mokr og talte i Jordbrukets Morsmaal sa Inger

Gjodsel, „for Bornene sin Skyld".

Hun var omhyggelig med Bornene og laerte dem
op i alt, bragte dem fremover, bittelille Leopoldine

hun tiltok da ogsaa raskt i Haekling og Gutterne i

Skrivning og Skolekundskap, de vilde saaledes ikke

komme uforberedte til Skolen nede i Bygden. Isser

var nu Eleseus blit meget kyndig, men lille Sivert

han var rent ut sagt ikke noget videre, bare en

Skoier, en Gaining, han dristet sig endog til at skrue

litt paa Mama sin Symaskine og hadde alt spikket

Fliser baade av Stoler og Bord med Foldekniven

som han fik. Han stod nu under Trusel om at bli

fratat Foldekniven.

Forresten hadde Bornene alle Gaardens Dyr, og

Eleseus han hadde Farveblyanten desforuten. Han

brukte den noksaa forsigtig og laante den nodig ut
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til Brorn, men i del lange Lep kom det jo til at staa

Tegninger paa alle Vsegger allikevel og Blyanten

minket farlig, Tilsist saa Eleseus sig sandelig nodt

til at ssette Sivert paa Ration og laane ham Farve-

blyanten til en Tegning hver Sondag. Dette var nu
ikke efter Siverts eget 0nske, men Eleseus var ikke

en Mand at forhandle med. Det var ikke netop det

at Eleseus var staerkere, men han hadde laengere

Armer og kunde veive bedre ut under Uenigheter.

Men den Sivertl Nu og da fandt han et Rypereir

i Skogen, engang talte han om et Musbol og gjorde

sig interessant, en anden Gang om en menneskestor

0rret i Elven; men det var det klare Paafund av

ham, han var ikke fri for at gjore sort til hvitt, Si-

vert, men var ellers en bra Kar. Da Katta fik Smaa
var det han som bragte hende Mgelken, da hun
frseste for stasrkt til Eleseus, og Sivert blev ikke

trset av at staa og se ned i denne urolige Kasse,

dette Hjem som aulet av Labber.

Og end Honerne da som han daglig observerte,

Hanen med sin Hingstebringe og sin Pragt, Ho-

nerne som gik der og smaasnakket og plukket

Sand eller pludselig skrek uhyre beskadiget efter

Vaerpingen.

Der var nu Storvsederen. Lille Sivert var blit me-

get belaest i Sammenligning med for, men han kunde

ikke si om Vaederen at Gud, for en romersk Nsese

han harl Det kunde han ikke si. Men Sivert kunde

det som bedre var: han kjendte Vaederen fra Lam
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og skjonte den og var ett med den, en Slfegtning,

Medskapning. Engang hadde et mystisk Urindtryk

flakket gjennem bans Sanser, det var en Stund ban
aldrig glemte: Vsederen gik og aat paa Marken,

pludselig slog den Hodet op og tygget ikke mere,

stod bare og saa. Sivert saa uvilkaarlig i samme Ret-

ning — nei, intet maerkelig. Men da kjendte Sivert

selv noget maerkelig indvendig: Det er mest som
ban staar og ser i Edens Have! tsenkte ban.

Der var Kjyrene som Bornene badde et Par bver

av, store, seilende Dyr saa godmodige og venne at

de naarsombelst kunde indbentes og klappes av de

smaa Menneskebern. Der var Grisen, bvit og per-

tentlig med sin Person naar den fik godt Stel, lyt-

tende til alle Lyde, en Komiker saa matgal, kitlen

og skvsetten som en Pike. Og der var Bukken —
det var altid en Gammelbuk paa Sellanraa, naar den

ene lot Livet tok en anden Plassen. Men noget saa

bukkeagtig i Ansiglet som en Buk! Akkurat nu om
Dagen badde ban mange Gjeiter at passe paa, men
iblandt blev ban lei og kjei av hele sit Selskap og la

sig ned, grundende og langskjaegget, en Fader Abra-

bam. Nei bedst som det var kncelet ban op igjen og

lakket efter Gjeiterne. Han efterlot sig en Vaag

av ram Lugt i sin Vei.

Det daglige Liv paa Gaarden gaar sin Gang. Naar

en sjaelden Vandrer som skal over Fjaeldet kom-

mer forbi og spor: Og Dokker baler bare bra? da

svarer Isak og svarer Inger: Ja du skal ba Tak som

sper!
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Isak arbeider og arbeider, ban raadforer sig med
Almanaken til al sin Gjgerning, passer paa Maane-
skiftene, retter sig efter Veiivarslene, arbeider.

Han bar faat island saapas til Vei nedover Marken
at ban kan komme til Bygden med Hest og Kjserre,

men oftest bserer ban beller Borer selv og da bae-

rer ban Gjeitost eller Skind og Bark og Nsever og

Smor og iEg, altsammen Varer som ban saelger og

faar andre Varer i Stedet for. Nei ban kjorer ikke

ofte om Sommeren blandt andet fordi Veien fra

Breidablik og nedover er saa ustelt. Han bar bedt

Brede Olsen om at bjselpe til med Veien ban ogsaa,

og Brede bar lovet det, men aldrig boldt Ord. Saa

vil ikke Isak tigge om det mere. Saa bserer ban hel-

ler Borer paa sin Ryg. Og Inger bun sier da: Jeg

forstaar ikke bvorledesen du er, du staar ut med
alt! Ja ban stod ut med alt. Han badde nogen Stov-

ler saa seventyrlig tykke og tunge, saa beslaat med
Jaern under Saalerne, endog Stropperne badde ban

sat paa med Klinknagler — allerede det at en En-

keltmand kunde gaa i slike Stovler var maerkelig.

Paa en av sine Turer til Bygden stoter ban paa

flere Arbeidslag paa Myrene, de murer Stenkar og

saetter Telegrafstolper op. Det er tildels Folk fra

Bygden, Brede Olsen er ogsaa med skjont ban bar

nedsat sig ber i Marken og skulde drive Jordbruk.

At ban bar Tid! taenker vel Isak.

Opsynsmanden spor Isak om ban vil saelge Tele-

grafstolper. Nei. Ikke naar ban faar god Betaling?
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Nei. Aa Isak var blit litegran rappere, ban kunde

bedre si ifra. Om ban nu solgte Stolper saa fik ban

bare litt mere Penger, nogen flere Daler, men ban

badde ingen Skog, bvad var Fordelen ved det? Selve

Ingenioren kommer til og gjentar Begjaeringen, men
Isak avslaar. — Vi bar Stolper nok, sier Ingenioren,

men det vilde v£ere letvindtere at ta dem i din Skog

og spare den lange Transport. — Jeg bar forlite

Stok og Tommer selv, sier Isak, jeg skulde faa mig

op en liten Sag og sage noget, jeg bar ikke Laave,

jeg bar ikke Huser.

Nu blander Brede Olsen sig i det og sier: Var du

som jeg saa solgte du Stolperne, Isak. — Isak den

meget langmodige blev sandelig litt stterk i 0inene

til Brede og svarte: Ja det tror jeg nok. — Jaja?

spurte Brede. — Men jeg er ikke som du, sa Isak.

Nogen av Arbeiderne kniste litt over dette Svar.

Javel, Isak badde en sserlig Grund til at vise sin

Nabo litt tilbake, ban badde just nu idag set tre

Sauer i Breidabliks Mark og den ene kjendte Isak

igjen, den med de flate 0rer som Oline badde tusket

bort. Lat ban Brede ba Sauen, toenkte ban da ban

gik sin Vei, lat ban Brede og Konen bans bli rik paa

Sau!

Og Sagen badde ban ogsaa i Tanker til enbver

Tid, det var rigtig nok, ja ban badde alt paa siste

Vinterfore kjort hjem selve det store Cirkelblad og

det nodvendige Beslag som Handelsmanden badde

skaffet bam fra Trondbjem. Nu laa disse Maskin-
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deler i hans Skjaa, overtrukket med Linolje for ikke

at ruste. Nogen av Stokkene til Spaerrevasrket hadde

han ogsaa kjort frem, han kunde begynde at reise

Huset naarsomhelst, men han utsatte det. Han for-

stod det ikke, var han begyndt at sHtes, at ta av?

Det vilde intet Under vgere for andre, men ham selv

var det dypt utrolig. Var han blit svimmel? Han
hadde ikke kviet sig for et Arbeide for, men han

maatte vsere blit litt anderledes siden han bygget

Kvsernhuset over en like saa stor Foss. Han kunde

faa Hjselp fra Bygden, men han vilde prove det

igjen alene, gaa i Gang en av Dagene, Inger fik gi

ham en HaandsrEekning.

Han ordet det til Inger: Hm. Nei dersom at du

hadde faat Tid og Stunder en Dag til at gi mig en

Haand paa den Sagen! — Inger tsenkte paa det: Ja

dersom at det hover saa for mig, Naa, saa skal du

bygge Sag? — Det er min Agt og Mening ja. Jeg har

nu grundet hende ut i Hodet. — Er bun vserre end

som Kvsgrnhuset? — Meget vserre, ti Ganger vaerre,

skrytte han. Kjaere velsigne dig, her skal altsammen

hove til den mindste orpitterlille Strek, og Cirkel-

bladet det skal gaa i Midten. — Dersom at du bare

klarer det! sa Inger i sin Tankeloshet. — Isak tok

sig user av disse Ord og svarte: Det faar nu staa sin

Prove. — Kan du ikke faa nogen kyndig Mand til

at hjgsipe dig? spurte hun. — Nei. — Jaja saa kla-

rer du det ikke, sa hun og fremturet.

Isak loftet sagte sin Haand op til Haaret, det var
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som en Bjorn loftet Labben. — Det var nu just det

jeg var raedd for: at jeg ikke skulde klare det, sa

ban, derfor saa vilde jeg faa en Haand bos dig som
forstaar det, sa ban. — Javisst, der traf jo Bjornen,

men det blev ikke til nogen Seir, Inger kastet med
Nakken eg slog sig vrang og nsegtet at vsere med
paa Sagen. — Naa, sa Isak. — Ja skal jeg kanske

staa vaat i Elven og bli belseles? Og hvem vil du

ha til at sy paa Maskinen og passe Dyrene og gaa i

Husboldningen og alt ibop? — Neinei, sa Isak.

Aa men det var jo bare de fire Hjornestolper og

de to Midtstolper paa begge Langvaegger ban vilde

bat Hjaelp til, ikke mere! Var Inger inderst inde

blit saa konstig under sit lange Byliv?

Saken var at Inger badde forandret sig meget og

tsenkte ikke Isenger saa stadig paa deres fselles Bed-

ste som paa sig selv. Hun badde tat Karder og Rok

og Vaevstol i Bruk, men bun velvet langt beller paa

Symaskine, og da Smeden badde smidd et Presse-

jaern til bende var bun fuldt rustet til at optra^de

faglaert i Som. Det var bendes Profession. Til at be-

gynde med sydde bun et Par Kjoler til lille Leopol-

dine, Isak syntes de var pene og roste dem kanske

litt for meget, Inger antydet at det var ingenting

imot det bun kunde. — Men de er for korte, sa Isak.

— Vi brukte dem saaledesen i Byen, svarte Inger,

saa det forstaar ikke du dig paa. — Isak badde alt-

saa gaat for vidt og stillet derfor i Utsigt et Toi av

noget Slag til bende selv, til Inger selv. — Et Kaape-
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toi? spurte Inger. — Ja eller hvad du vil. — Inger

samtykket i at faa et Kaapetei og beskrev hvorledes

det skulde va;re.

Men da hun hadde sydd Kaapen maatte hun ha

nogen at vise den frem til og hun fulgte derfor med
Smaagutterne ned i B5'^gden da de skulde Isegges ind

paa Skolen. Og denne Reise blev ikke gjort hell i

Faanytte, den satte Spor.

Forst saa kom de forbi Breidablik, og Konen paa

Breidablik og hendes Born kom ut og saa paa de

Reisende. Der sat Inger og begge Smaagutterne og

kjerte som Herrefolk, og Smaagutterne de skulde

likefrem paa Skole og Inger hun sat i Kaape. Det

gik en Orm gjennem Konen paa Breidablik ved

dette Syn, Kaapen kunde hun undvaere, hun var

Gudskelov ikke naragtig; men hun hadde selv Born,

store Piken Barbro, Helge, den nsestaeldste, og Ka-

thrine, alle skolepligtige. Naturligvis hadde de to

aeldste alt vseret paa Skole nede i Bygden, men da

Familjen flyttet op i Myrene, op til dette avsides

Breidablik, maatte Bornene bli Hedninger igjen.

Har du Mat med til Gutterne dine? spurte Konen.
— Ja Mat? Ser du ikke denne Kisten? Det er Reise-

kisten min som jeg hadde med hjem, den er fuld

av Mat. — Hvad du har med? — Hvad jeg har

med? Jeg har Flaesk og Kjot til Kokemat og Smer og

Brod og Ost til Termat. — Ja det er storveies med
dokker opi Marken! sa Konen, og hendes stakkars

blekkindede Born herte baade med 0ine og 0rer
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om al den gode Mat. Hvor du skal faa Hus for

dem? spurte hun. — Hos Smeden. — Naa, sa Ko-

nen. Ja mine skal nu ogsaa paa Skolen igjen, de

skal bo hos Lensmanden. — Naa, sa Inger. — Ja

eller hos Doktoren eller Praisten, Det er nu saa at

han Brede han er saa kjendt med alle de Store. —
Da rettet Inger paa Kaapen og fik nogen sorte Silke-

frynser fordelagtig frem. — Hvor har du faat Kaa-

pen? sper Konen, har du hat hende med dig? —
Jeg har sydd hende selv. — Ja det er som jeg sier,

dokker er sprsengt av Middel og Magt opi Marken!

Da Inger kjorte videre kjendte hun sig hofmodig

og glad, og da hun kom frem til Bygden viste

hun sig kanske litt for stor paa det, ialfald tok Lens-

mand Heyerdahls Frue Forargelse av at hun frem-

stod i Kaape: Konen paa Sellanraa glemte hvem
hun var, glemte hvor hun kom fra efter seks Aars

Fravaer! Aa men Inger fik ialfald vist frem sin

Kaape, og hverken Handelsmandens Kone eller

Smedens Kone eller Skolelaererens Kone hadde no-

get imot en slik Kaape til sig selv, men de vilde se

Tiden an.

Det gik ikke saa lang Tid for Inger begyndte at

faa Sokning. Nogen Koner kom fra andre Siden av

Fjjeldet av Nysgjserrighet, Oline hadde vel mot sin

Vilje kommet til at naevne hende til en og anden,

de som kom bragte da med sig meget Nyt fra Ingers

Hjembygd, til Gjengjaeld blev de trakteret og fik se

paa Symaskinen. Unge Piker kom to og to op fra



157

SJ0siden, fra Bygden, og raadforte sig med In-

ger: det var Hosten, de hadde sparet sammen til

et nyt Plagg og nu var det at Inger kunde si dem
Moten ute i Verden og nu og da klippe Teiet. Inger

levet op ved disse Besok, blomstret, hun var snil og

hjaelpsom og dertil dygtig i sit Fag saa hun kunde

klippe utenad; iblandt sydde hun ogsaa lange Som-

mer paa Maskinen for ingenting og gav de unge Pi-

ker Toiet tilbake med de himmelsk spokefulde Ord:

Saa, nu kan du sy i Knapperne selv!

Senere paa Hosten fik Inger Bud om at komme
ned til Bygden og sy for de Store. Det kunde hun

ikke, hun hadde Folk og Dyr og hjemlige Gjore-

maal, og hun hadde ikke Tjenestepike. Hvad hadde

hun ikke? Tjenestepike!

Hun sa til Isak: Dersom at jeg hadde nogen

Hjaelp saa kunde jeg sy mere stadig. — Det forstod

ikke Isak: Hjaelp? — Ja Hjaelp i Huset, en Tjeneste-

pike. — Da gik det vel rundt for Isak, for han lo

litt i Jaernskjsegget og tok det for Spas: Ja vi skulde

hat Tjenestepike! sa han. — Det har alle Husmodre

i Byen, sa Inger. — Naa, sa Isak.

Se, han var kanske ikke videre blid eller glad,

ikke oplagt nei, for nu var han begyndt at reise Sag-

bruket og det hadde ikke gaat fort, han kunde ikke

holde Stolpen med en Haand, styre Vatret med den

andre og samtidig fgeste Skraabandene. Men nu

siden Smaagutterne kom hjem fra Skolen igjen gik

det bedre, de velsignede Gutterne var til stor Nytte,
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isaar var Sivert en maerkelig dygtig Fyr til at slaa i

Spiker, men Eleseus var bedst til al lodde med Snor.

Efter en Ukes Tid hadde Isak og Gutterne virkelig

faat reist Stolperne og faestet dem forsvarlig med
Skraaband digre som Bjselker. Et stort Arbeide var

gjort.

Det gik — altsammen gik. Men Isak begyndte at

vsere traet om Kvaeldene, hvad det nu kom av. Det

var ikke bare at bygge Sag og dermed Punktum, alt

andet skulde ogsaa gjores. Hoiet var i Hus, men
Kornet stod og matet sig, nu skulde det snart skjse-

res og staures, Poteten skulde ogsaa snart op. Men
Isak hadde utmserket Hjselp i Smaagutterne. Han
takket dem ikke, det horte sig ikke til blandt Folk

som ban og bans, men ban var uhyre lilfreds med
dem. En sjselden Gang satte de sig et 0ieblik midt

i 0kten og talte sammen, Farn kunde da naesten

for Alvor raadfore sig med Gutterne sine om bvad

de skulde ta fat paa forst og hvad sist. Dette var

Smaagutternes stolte Stunder og de Iserte at taenke

sig vel om for de talte for ikke at faa Uret. — Det

var nu gait skulde vi ikke faa Sagen under Tak til

Hestvaeten kommer, sa Farn.

Bare Inger hadde vseret som i gamle Dager! Men
Inger var vel desvaerre ikke saa staerkbelset Isenger

som for, som vente kunde vsere efter den lange

Indespserring. At bendes Sind hadde skiftet var en

Sak for sig, aa bun var blit saa lite omtaenksom,

likesom mere grund, letsindig. Hun sa om Barnet
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hun draepte: Jeg var et godt Kreatur, vi kunde ha

faat hende sydd i Munden, saa hadde jeg ikke hat

fornoden at streipe hendel — Og aldrig saa gik hun
til en liten Grav borti Skogen hvor him engang had-

de klappet Jordan til med Haenderne og sat et Kors.

Men Inger var intet Umenneske, hun vedblev at

ha stor Omhu for sine andre Born, skiftet paa dem,

sydde til dem, kunde sitte oppe utover Natten for at

stoppe et Plagg til dem. Det var hendes Drom at de

skulde bli til meget.

Saa kom Kornet paa Staur, saa blev Poteten tat

op. Saa kom Vinteren. Neivel, saa kom ikke Sagen

under Tak i Host, men det fik ikke hjselpe, det

galdt ikke Livet. Til Sommeren kom Tid og Raad.
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Og om Vinteren var det da det saedvanlige Ar-

beide med Vedkjoring og Istandssetting av Vgerktei

og Kjoredoninger, og Inger stelte Huset og sydde.

Smaagutterne var alter nede i Bygden paa lang

Skole. De hadde alt i flere Vintrer hat et Par Ski

tilsammen, det klarte de sig godt med saalaenge de

var hjemme: saa stod den ene og biet mens den

andre rsendte sit Rsend, eller den ene stod bakpaa

hos den andre. Aa det klarte de sig godt med, de

visste ikke om det som gildere var, de var uskyl-

dige. Men nede i Bygden var Forholdene storre,

Skolen vrimlet av Ski, det viste sig at endog Bor-

nene paa Breidablik hadde hver sit Par. Det blev

til det at Isak maatte faa gjort et nyt Par Ski til

Eleseus, saa beholdt Sivert det gamle Par alene.

Isak gjorde mere, han fik Smaagutterne opklsedt

og gav dem uforgjsengelige Stovler. Men da det var

gjort gik Isak til Handelsmanden og bestilte en

Ring. — En Ring? spurte Handelsmanden. — En
Fingerring. Jeg er blit saa hoffserdig at jeg vil gi

Konen min en Fingerring. — Skal det vaere en Solv-

ring eller en Guldring eller bare en Messingring
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som har haengt i Guldroken? — Det skal vaere en

Solvring. — Handelsmanden taenkte Isenge paa det:

Naar du skulde fare med det, Isak, og dersom at du

vil foraere Konen din en Ring som hun kan vaere

bekjendt med — saa lat det vsere en Guldring. —
Hvad! sa Isak hoit. Men ban hadde visst inderst

inde selv taenkt paa en Guldring.

De talte det over paa alle Leier og blev enige om
et Slags Maal paa Ringen, Isak grundet svaert og

rystet paa Hodet og syntes det var et stivt Stykke,

men Handelsmanden vilde ikke skrive efter noget

andet end en Guldring. Da Isak gik hjemover var

ban i Grunden glad over sin Beslutning, men sam-

tidig forfaerdedes ban over de Utgifter som Forel-

skelse kunde fore til.

Det var en jaevn Snevinter og da det ut paa Ny-

aaret blev godt Fore begyndte Folk fra Bygden at

kjore Telegrafstolper opover Myrene og laesse dem
av med visse Mellemrum. De kjorte med mange
Hester og kom forbi Breidablik, kom forbi SeUan-

raa Gaard — saa mette andre Hester med Stolper

fra bin Siden av Fjseldet, og bele Linjen var kom-

plet.

Slik gik Livet Dag for Dag, uten store Haendelser.

Hvad skulde bsende? Om Vaaren begyndte Arbeidet

med at saette Telegrafstolperne op, Brede Olsen var

alter med skjont ban skulde ba Vaaronn at gjore

paa sin Gaard. At ban bar Tid! taenkte vel Isak

igjen.

Markens Grode 1 II
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Isak selv hadde knapt Stunder til at spise og sove,

det var bare saavidt ban fik Onnen gjort i ret Tid,

bans Jorde var nu blit noksaa stort.

Men saa, mellem Onnerne, fik ban Sagen under

Tak og kunde begynde at sselte ind Maskineriet.

Se, det var intet Vidunder av fint Traevaerk ban

badde frembragt, men det var jotunstserkt og stod

der og gjorde Nytte, Sagen gik, Sagen skar; Isak

badde brukt 0inene naar ban var paa Sagen nede i

Bygden og tat godt efter. Det var et bjaertelig lite

Sagbruk ban badde opfort, men ban var tilfreds

med det, ban bugget ind Aarstal over Deren og

satte sit Bumaerke.

Og i Sommer baendte nu allikevel noget mere end

almindelig paa Sellanraa.

Telegrafarbeiderne var nu kommet saa hoit op

i Marken at de forreste Lag stak frem til Gaarden

en Kvaeld og bad om Hus. De fik ligge i Leen. Ef-

terbvert som Dagene gik kom de andre Lag efter,

de fik alle Tak over Hodet paa Sellanraa, Arbeidet

skred forbi Gaarden, men Folkene vedblev at kom-

me tilbake til Loen og ligge. En Lordags Kvaeld kom
Ingenioren og skulde utrede Lenning.

Da Eleseus saa Ingenioren fik ban Hjserteklap

og snikte sig paa Dor for ikke at bli spurt om Farve-

blyanten. Aa for en ond Stund, og ikke kom Si-

vert ut saa ban kunde faa litt Stette! Eleseus glidde

som en blek Aand forbi Husnoverne, ban fik endelig

fat i Morn og budsendte Sivert. Det var ikke an-

den Raad.
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Sivert tok Saken mindre tungt, han hadde hel-

ler ikke den store Skyld at ba^re paa. Bredrene satte

sig godt avsides og Eleseus sa: Dersom at du vilde

ta det paa dig! — Jeg? sa Sivert. — For du er saa

meget mindre, han vilde ikke gjere dig noget. —
Sivert tsenkte paa det og saa at Brorn var i Nod,

det smigret ham ogsaa at Eleseus traengte til ham.
— Jeg kunde kanske gi dig en Haands Hjselp, sa

han voksent. — Du maatte ha villet! utbrot Eleseus

og gav simpelthen sin Bror den Stubb som var igjen

av Farveblyanten. Du skal ha han til eiendes! sa

han.

De skulde gaa ind igjen i F^ellesskap, men Ele-

seus hadde noget at gjere ved Sagen, sa han, eller

rettere at si ved Kvaernen, sa han, noget han skulde

se efter, det vilde ta Tid, han blev naeppe faerdig

paa en god Stund. Sivert gik ind alene.

Der sat Ingenioren og lennet med Sedler og

Selvpenger, og da han hadde lonnet ifra sig fik

han Mselk at drikke av Mugge og Glas hos Inger

og han var taknemmelig derfor. Saa talte han med
lille Leopoldine og da han saa Tegningerne paa

Vaegstokkene spurte han straks hvem som var Me-

ster for dem, er det du? spurte han Sivert. Ingeni-

eren skulde vel gjere sig litt til av Taknemmelig-

het for Gjaestfriheten, han glaedet Morn ved at rose

Tegningerne, Inger paa sin Side gav god Forkla-

ring: Gutterne hendes hadde vgeret to om Tegnin-

gerne, begge Brodrene. De hadde .ikke hat Papir for

u*
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hun kom hjem og ordnet med det, saa hadde de

krotet ut Vaeggene. Men hun hadde ikke Hjasrte

til at vaske det av. — Lat det staa, sa Ingenioren.

Papir? sa han og la en Maengde store Ark op: Der,

tegn vaek til jeg kommer igjen nseste Gang! Hvor-

ledes er det med Blyanter? — Sivert fremtraadte

simpelthen med Blyantstubben og viste at den var

liten. Han fik en ny, en uopskaaren Farveblyant:

Tegn vsek! Men gjor heller Hesten rod og Bukken

blaa. Ikke sandt, du bar ikke set blaa Hester?

Saa reiste Ingenioren.

Samme Kvseld kom en Mand op fra Bygden med
en Skraeppe, han leverte ut nogen Flasker til Ar-

beiderne og gik igjen. Men efter at han var gaat

blev det ikke laenger saa stille paa Sellanraa, Trsek-

spillet tonet, det blev talt hoit og sunget og saa

smaat danset paa Tunet. En av Arbeiderne vilde

ha Inger med til en Sving, og Inger — hvem for-

stod sig paa hende, hun lo en liten Latter og danset

sandelig med nogen Ganger rundt. Da det var gjort

vilde flere ha hende med og hun kom til at danse

noksaa meget.

Hvem forstod sig paa Inger! Hun danset kanske

nu sin forste salige Dans i Livet, hun var efter-

straebt, hidsig forfulgt av tredive Mand, hun var

alene, den eneste at vselge imellem, ingen stak hende

ut. Og hvor de brotstserke Telegrafkarer loftet hen-

de! Hvorfor ikke danse? Eleseus og Sivert sov alt

som Stokker i Kammerset midt i Sjauen paa Gaar-
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den og lille Leopoldine hun var oppe og stod og saa

forundret paa Morns Spring.

Isak hadde under detle vseret ute paa Jordet

hele Tiden efter Kvaeldsmaten og da han kom hjem

for at laegge sig blev han bydd av en Flaske og drak

ogsaa litt. Han satte sig og saa paa Dansen med
Leopoldine paa Fanget. Der faar du svinget dig! sa

han godslig til Inger, der faar du sandelig Fotter!

sa han.

Men om en Stund sluttet Musikanten sit Spil

og Dansen var forbi. Arbeiderne gjorde sig nu rede

til at drage ned i Bygden for Resten av Natten og

for hele Morgendagen og ikke komme igjen for

Mandag Morgen. Snart laa Sellanraa igjen stille, et

Par asldre Msend blev tilbake og gik til Ro i Loen.

Isak saa sig om efter Inger til at gaa ind og Isegge

Leopoldine, men da han ikke saa hende bar han

selv Barnet ind og la det. Han gik ogsaa selv til-

sengs.

Ut paa Natten vaknet han og Inger var ikke inde.

Er hun i Fjoset? taenkte han og stod op og gik i

Fjoset. Inger? spurte han. Intet Svar, Kjyrene snud-

de Hoderne og saa paa ham, alt var Ro. Av gammel
Vane talte han Buskapen, talte han Smaafteet, den

ene Lamsauen var saa lei til at ligge ute — nu var

den ute igjen. Inger? spurte han. Intet Svar nu
heller. Hun er nu vel aldrig blit med belt ned i

Bygden? taenkte han.

Sommernatten var lys og lun, Isak sat en Stund
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paa Dorhellen, saa reiste han sig og gav sig ind

i Skogen for at lete efter Lamsauen. Han fandt

Inger. Inger her? Inger og en til. De sat i Lyngen,

hun lot bans Skyggeliie danse paa sin Pekefinger,

de talte sammen, hun var vel efterstraebt igjen.

Isak riigget sagtelig bortover til dem, Inger vendte

sig og saa ham, hun blev som en Klut, seg frem-

over med Brystet, slap Luen, blev til ingenting. —
Hm. Vet du at Lamsauen er borte igjen? sa Isak.

Men det vet nok ikke du! sa han.

Den unge Telegrafarbeider samlet Luen sin op

og begyndte at gaa sidelaengs bort: Jeg faar vel

gi mig efter de andre, sa han, ja Godnat, sa han

og gik. Ingen svarte.

Naa, du sitter her! sa Isak. Skal du sitte her?

Han begyndte at gaa hjemover. Inger kom sig

paa Knaerne, kom sig paa Fotterne og gik efter,

saaledes gik de, Manden forst, Konen bakefter,

Tandem. De kom hjem.

Inger hadde vel faat Tid paa sig, aa hun reddet

sig: Det var netop Lamsauen som jeg skulde gaa

og lete efter, sa hun, jeg saa at hun var borte. Saa

kom den Karn, han hjalp mig at lete. Vi hadde

naisten ikke sittet nogen Stund da du kom. Hvor

skal du hen nu?

Jeg? Jeg faar vel se efter Dyret.

Nei nu skal du Isegge dig. Og dersom at nogen

skal lete mere saa skal jeg gjore det. Du skal bare
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laegge dig, du kan trgenge det. Men forresten saa

kan Sauen ligge ute, det har hun gjort for.

Ja og bli opaett av Rovdyr! sa Isak og gik.

Nei du skal ikke v0r! ropte hun og indhentet

ham. Du trsenger at hvile. Jeg skal gaa.

Isak lot sig overtale. Og han vilde heller ikke

here paa at Inger skulde lete mere efter Sauen. De
gik ind begge.

Inger saa med en Gang efter Bornene, var i Kam-
merset og saa til Gutterne, optraadte som om hun
hadde vaeret ute i det lovligste iErend, ja det var

ikke frit for at hun gjorde sig litt velbehagelig til

Isak, som om hun ventet en Kjaerlighet vgerre end

nogensinde i Kvseld — for nu hadde han jo faat

fuld Forklaring. Men Tak, Isak var ikke saa let

i Vendingen, han hadde heist set at hun hadde

vaeret forunderlig sorgmodig og ikke hadde visst

av sig selv for Anger. Det hadde han heist set.

Hvad forslog det lille hun sank sammen i Skogen,

det stakkars lille hun blev ilde ved da han kom
paa hende — hvad forslog det naar det gik saa

fort over!

Han var ingenlunde blid Dagen efter heller som
var en Sondag, men vandret ute og saa paa Sagen

og saa paa Kvasrnen og saa over Jordet i Selskap

med Bornene eller alene. Da Inger engang provet

at slutte sig til gik Isak sin Vei: Jeg skal opover

Elven og se paa noget, sa han. Et eller andet naget
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ham vel, men han bar det i Stilhet og tordnet ikke.

Aa Isak var noget slort, for Eksempel Israel, for-

jaettet og snytt, men noksaa troende.

Om Mandagen var Stemningen alt lettere og ef-

tersom Dagene gik begyndte Indtrykket fra den for-

argerlige Lerdags Nat at iitviskes. Tiden gjor saa

meget istand igjen, med Spyt og Rusk, Sovn og Mat
grer den alle Saar. Isak var ikke vserst faren, han

hadde ikke engang Visshet om at han var foni-

rettet, han hadde desuten meget andet at tsenke

paa, retnu skulde Slaatten begynde. Og til syvende

og sist var Telegrafen snart fserdig nu, saa vilde det

vel bli Fred igjen paa Gaarden. En bred og lys

Kongsvei gik igjennem Lovskogen, det stod Stol-

per med Streng paa belt op tilfjselds.

Ved nasste Lordagslonning, som var den siste,

laget Isak det saa at han var hjemmefra, han vilde

det selv. Han gik ned i Bygden med Ost og Smor
og kom hjem igjen Nat til Mandag. Arbeiderne

hadde da allesammen forlatt Loen, nsesten allesam-

men, siste Mand vagget ut av Gaarden med Sask

paa Ryggen, naesten siste Mand. At det endda ikke

var belt trygt skjonte Isak paa en Bomme som
stod igjen i Loen; hvor Eiermanden var visste han

ikke, vilde han ikke vite, men en Skyggelue laa

ovenpaa Bommen som et forargerlig Bevis igjen.

Isak slsengte Bommen ut paa Tunet og sloengte

Luen efter ut paa Tunet og lukket Loen. Saa gik

han ind i Stalden og kikket ut gjennem Ruten. Lat
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Bommen staa der, taenker han vel, og lat Luen

ligge der, del er det samme hvem som eier den,

han er en Skitt og jeg vorer ham ikke, tsenker han

vel. Men naar han nu kommer efter Bommen saa

skal jo Isak gaa ut og ta ham litt i Armen og gjore

den blaa. Og hvad en Veivising ut fra Tunet an-

gaar saa skal han faa den ogsaa!

Dermed forlot Isak Ruten i Stalden og gik ind i

Fjoset og kikket derfra og hadde ingen Ro. Bom-
men var surret med Snore, Stakkaren hadde ikke

engang Laas for den og Snoret var losnet — hadde

Isak tat for haardhsendt i Bommen? Hvorledes det

nu kom, men han var ikke leenger sikker paa om
han hadde handlet ret. Han hadde netop nu paa

Turen ned i Bygden set sin nye Harv, en Nybrot-

harv som han hadde bestilt, aa en makelos Ma-

skine, et Helgenbillede, ja og den var det som nu

var kommet. Saa var det om det fulgte Velsignelse

med den. Den hoiere Magt som ledet Menneskenes

Skridt stod kanske nu og saa paa ham om han for-

tjente Velsignelse eller ikke, Isak var altid optat

av de hoiere Magter, ja han hadde set Gud med
sine egne 0ine en Hostnat i Skogen, han var naer-

mest maerkelig at se.

Isak gik ut paa Tunet og stod over Bommen.
Endda betaenkte han sig, ja han skubbet Hatten

paasnei og klodde sig i Hodet og kom til at se for-

soren og flot ut, kom til at se ut som en Spanier.

Men saa maa han vel ha tsenkt som saa: Nei her
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staar jeg og er langtfra noget prsegtig Menneske og

ypperlig Menneske, jeg er en Hund! Saa surret han

Snoret fast om Bommen, tok op Luen og bar alt-

sammen ind i Loen igjen. Der var det gjort.

Da han gik ut av Loen og nedover til Kvsernen,

bort fra Tunet, bort fra alt, stod ikke Inger i Stue-

vinduet. Neivel, lat hende staa hvor hun vil, for-

resten laa hun vel i Sengen, hvor ellers skulde hun

vaere? Men i gamle Dager. i de forste uskyldige Aar

her paa Nyrydningen, da hadde ikke Inger Ro, men
var oppe og biet paa ham naar han var venten-

des hjem fra Bygden. Det var blit anderledes nu,

anderledes med alt. Som da han gav hende Ringen

— kunde noget ha vaeret mere mislykket? Isak

hadde vaeret overdaadig beskeden og saa langtfra

kaldt den en Guldring: Det er ikke noget videre,

men du kan nu s£ette han paa PMngeren og prove

han! — Er det Guld? spurte hun. — Ja, men han er

ikke stor, sa han. — Jo! var det Meningen at hun

skulde svare nu, men hun svarte: Neinei, saa stor

netop, men. — Du kan nu ha han som et andet

Grsesstraa, sa han tilslut motlos.

Men Inger var jo taknemmelig for Ringen og

hadde den paa hoire Haand og glimret med den

naar hun sydde; nu og da fik Pikerne fra Bygden

prove den og sitte med den en Stund paa Fin-

geren naar de var hos hende i Raadslagning. For-

stod da ikke Isak at hun var uhyre stolt av Rin-

gen!
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Men det var edslig at sitte her i Kvsernen og here

paa Fossen den lange Nat, Isak hadde intet gait

gjort og traengte ikke at skjule sig. Saa gik han ut

av Kvaernen, opover Jordet, hjem, ind i Stuen —
Og nu blev Isak flat, sandelig, glad og flat. Brede

Olsen sat der, Naboen, ingen anden, han sat og fik

Kafl"e. Jo Inger var oppe, de to sat der bare og

pratel og drak Kafl"e. Der er han Isak! sa Inger

i en hyggelig Tone og reiste sig og skjasnket i en

Kop til ham ogsaa, Godkvaeld! sa Brede og var like

saa hyggelig.

Isak maerket godt at Brede hadde vaeret med og

turet Avskedslag med Telegrafarbeiderne, han var

noksaa forvaket, men det gjorde ikke noget, han

var leende og venlig. Nalurligvis brautet han litt:

I Grunden hadde han ikke hat Tid til dette Tele-

grafarbeidet, han hadde Gaarden; men han hadde

ikke kunnet si Nei, Ingenioren hadde vferet saa

efter ham. Og saa hadde det jo ogsaa fort til at

Brede maatte overta Inspektorstillingen over Lin-

jen. Det var ikke for Betalingens Skyld, Brede kun-

de tjene mange Ganger mere nede i Bygden, men
han hadde ikke villet vsere tvaer. Saa hadde han

faat en liten blank Maskine paa Vseggen, det var

noksaa troisomt, naesten en Telegraf.

Isak kunde med sin bedste Vilje ikke baere Nag
til denne Smaaskryter og Lathans, dertil blev han

formeget lettet ved at finde sin Nabo her i Kvgeld

istedet for en Fremmed, Isak hadde Bondens Like-
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vsegt, bans faa Felelser, bans Stabilitet, Trsegbet,

ban jattet med Brede og nikket til bans Overfla-

diskbet. Har du ikke en Kop Kaffe til aat ban

Brede? spurte ban Inger. Og Inger skjaenkte.

Inger fortalte forresten om Ingenioren, det var

en makelest saa snil Mand, ban badde set paa

Smaagutterne sine Tegninger og Skrift og nu vilde

ban ta Eleseus til sig, sa ban. — Ta ban til sig?

spurte Isak. — Ta ban til Byen. Han vilde ba ban

til at skrive for sig, ba ban til Kontorist paa Kon-

toret, saa meget syntes ban om Tegningerne og

Skriften bans. — Naa, sa Isak. — Ja bvad du me-

ner? Han vilde konfirmere ban og. Jeg syntes det

var store Ting. — Det syntes jeg og! sa Brede. Og
saa meget kjender jeg Ingenioren at naar den Mand
sier en slik Ting saa mener ban det. — Vi bar ikke

nogen Eleseus at undvsere ber paa Rydningen, sa

Isak.

Det blev litt stille og kjedelig efter disse Ord. Na-

turligvis var ikke Isak en Mand at tale med. —
Naar nu Gutten selv vil frem! sa Inger tilslut, og

naar ban bar Geni for at bli Folk! sa bun. — Stille

igjen. Men nu sa Brede leende: Ingenioren maatte

saavisst ba villet ta til sig en av mine! Jeg bar nok

av dem. Men den seldste er bo Barbro og bun er

Pike. — Jaja bo Barbro er vel bra nok, mente In-

ger for at vsere boflig. — Ja det mankerer ikke,

sa Brede ogsaa, bo Barbro er dygtig og for sig, bun

skal nu til Lensmanden og vaere. — Skal bun til
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Lensmanden? — Mener du ikke jeg maatte love

detl Lensmandsfruen var saa efter mig om del. —
Det lidde nu langt paa Morgningen og Brede

laget sig til at gaa. — Jeg har en Bomme og en Lue
igjen i Loen dokkers, sa han. Hvis at ikke Karerne
har tat med sig altsammen, sa han og spokte.
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Og Tiden gik.

Jo naturligvis kom Eleseus til Byen, Inger satte

det igjennem. Han var der forst et Aars Tid, saa

blev ban konfirmeret, siden sat ban fast paa In-

geniorens Kontor og blev dygtigere og dygtigere til

at skrive. Aa, det var nogenBrever ban sendte bjem,

stundom med sort og rodt Blaek, rene Skilderier.

Og det var et Sprog i dem, en Tale! Nu og da bad

ban om Penger, bad om Stette, ban maatte ba til

Lommeur og Kjsede saa ban ikke forsov sig om
Morgningen og kom forsent paa Kontoret; ban

maatte ba til Pipe og Tobak som andre unge By-

ens Kontorister; til noget ban kaldte Lommepen-
ger; til noget ban kaldte Aftenskole, bvor ban laerte

Tegning og Gymnastik og andre nodvendige Fag i

bans Stand og Stilling. Eleseus var alt i alt ingen

billig Mand at ba i Post i Byen.

Lommepenger, spurte Isak, er det Penger at ba i

Lommen? — Det maa vel saa vsere, mente Inger,

det er vel for ikke at vajre snoft fri. Og det er nu

beller ikke saa meget, en Daler nu og da. — Akku-

rat, en Daler nu og en Daler da, svarte Isak arg.
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Men han var arg fordi han savnet Eleseus og vilde

ha ham hjemme. Men det blir mange Dalere, sa

han. Jeg staar ikke ut med det, du skal skrive at

han faar ikke mere. — Naa, jaja, sa Inger for-

naermet. — Han Sivert, hvad faar han til Lomme-
penger? spurte Isak. — Inger svarte: Du har ikke

vaeret i en By og skjenner det ikke, han Sivert

trtenger ikke Lommepenger. Men saa forresten saa

blir det ikke Synd i han Sivert naar han Morbror

Sivert dor. — Det vet du ikke. — Jo det vet jeg. —
Og det var paa en Maate rigtig, Morbror Sivert

hadde utlatt sig med at lille Sivert skulde arve ham.

Morbror Sivert hadde hert sig forarget paa Eleseus

sin Gromhet og Storhet i Byen og han hadde nik-

ket og bitt Munden sammen at en Sosterson som
hette efter ham — efter Morbror Sivert — skulde

ingenlunde forsmcegte! Men hvad eiet egentlig Mor-

bror Sivert? Eiet han ved Siden av sin vanbrukte

Gaard og sit Naust ogsaa den store Slump med
Penger og Middel som man almindelig mente? In-

gen visste det. Og dertil kom at Morbror Sivert var

en egensindig Person, han forlangte at lille Sivert

skulde komme og vsere hos ham. Det var Morbror

Sivert en Honnersak: han vilde ta til sig lille Si-

vert som Ingenioren hadde tat til sig Eleseus. Men
hvorledes kunde lille Sivert komme hjemmefra?

Det var ikke mulig. Han var Earns eneste Hjselp.

Desuten hadde ikke Gutten selv nogen storre Lyst

til at vsere hos Morbrorn, hos den beromte Her-
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redskasserer, han hadde prevet det engang, men
var vendt hjem igjen. Han blev konfirmeret, skjet

iveiret og vokste, fik fine Dun nedover Kinderne

og svaere Haender med Trasller i. Han arbeidet som
en Kar,

Isak kunde vel aldrig ha faat op den nye Laaven

uten Siverts Hjaelp, men nu stod den der, med
Kjerebro og Luftglugger og alt, stor som selve Pre-

stegaardslaaven. Naturligvis var den bare et Bin-

dingsvasrkshus med Bordklasdning, men ekstra so-

lid bygget med Jsernhaker i Noverne og klaedt med
Toms Bord, skaaret paa eget Sagbruk. Ja og her

hadde Hlle Sivert drevet ind mere end en Spiker

og leftet paa de tunge Slokker i Spaerrevaerket saa

han mest segnet. Sivert trivedes sammen med
Farn og arbeidet trutt ved bans Side, han var av

Farns To. Og endda var han ikke bht finere og

mere utskjaemt end at han gik op i Lien og gnidde

sig med htt Reinfant naar han skulde ha god Lugt

paa sig til Kirke. Da begyndte sandelig lille Leo-

poldine at faa storre Fornodenheter, som vente

kunde vsere siden bun var Pike og eneste Datter.

Nu i Sommer hadde hun ikke kunnet spise Kvselds-

grolen uten med Sirup paa, nei hun vann ikke paa

den. Og hun var heller ikke til noget videre i Ar-

beide.

Inger hadde ikke opgit Tanken om en Tjeneste-

pike, hver Vaar hadde hun ordet om det og hver

Gang var Isak umedgjorlig. Hvor meget mere kun-
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de hun ikke ha klippet Toi og sydd og vsevet fin

Vaev og broderet Tofler hvis hun hadde hat nok

av Tid! Og Isak var i Grunden ikke saa umedgjorlig

laenger som for, men han murret endda. Ho, forste

Gang hadde han talt en bra lang Remse, ikke av

Ret og Rimehghet, heller ikke av Hovmod, men
desvserre av Svakhet, av Raseri. Men nu var det

som han gav litt efter og skammet sig.

Skal jeg ha Hjaelp i mit Hus saa er det nu, sa In-

ger. For siden saa blir Leopoldine storre og kan

gjore et og andet. — Hjaelp? spurte Isak, hvad skal

du ha Hjgelp til? — Hvad jeg skal ha Hjaelp til?

Har du ikke selv Hjaelp? End han Sivert? —
Hvad skulde Isak svare til slik Uforstand? Saa

svarte han: Jaja naar at du faar Taus saa vil vel

dokker to ploie og slaa og hoste Gaarden. Saa kan

han Sivert og jeg fare vores Vei.

Hvorledes det nu kan vasre med det, svarte In-

ger, men nu kunde jeg faa ho Barbro til Taus, hun

har skrevet hjem om det. — Hvad for en Barbro?

spurte Isak, ho Barbro bans Brede? — Ja, Hun er

i Bergen. — Jeg vil ikke se den Barbro bans Brede

her, sa han. Hvem anden du nu faar, la han til.

Han avviste altsaa ikke enhver anden.

Se, Barbro paa Breidablik hadde ikke Isaks Til-

lit, hun var ustadig og overfladisk som Farn —
kanske ogsaa som Morn — , var flygtig og uten

Utholdenhet. Hun var ikke blit Isenge hos Lens-

mandens, bare et Aar, da hun var blit konfirmeret

/Viarkens Grede I 12
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kom hun til Handelsmandens og var ogsaa der et

Aar. Her blev hun vakt og religios og da del kom
Frelsesarme til Bygden gik hun ind i den og fik

Rodt paa iErmet og Gitar i Haenderne. I denne

Mundering reiste hun til Bergen med Handelsman-

dens Jagt, det var ifjor. Nu hadde hun netop sendt

sit Fotografi hjem til Breidablik, Isak hadde set

det: en fremmed Damepike med opkrollet Haar

og lang Urkjaede nedover Brystet. Foraeldrene var

stolte av lille Barbro og viste Billedet frem til hvem
som kom forbi Breidablik, det var storveies som
hun hadde folket sig og blit til noget, og hun hadde

ikke Rodt paa ^Ermet og Gitar i Haenderne mere.

Jeg tok det med og viste det til Lensmands-

fruen, hun kjendte hende ikke igjen, sa Brede. —
Skal hun va^re i Bergen? spurte Isak mistsenksom.

— Hun blir i Bergen saaloenge hun kan tygge Brod,

svarte Brede. Dersom at hun ikke heller reiser til

Kristiania, sa han, Hvad skal hun herhjemme? Hun
har nu faat sig en ny Post og er Husholderske for

to fine Kontorister, Ungkarer. Og det er svaert til

Lon hun har. — Hvormeget? spurte Isak. — Det

sier hun ikke bent ut i Brevet. Men at det er noget

forskraekkelig imot her i Bygden det forstaar jeg

paa at hun faar Julegave og forskjellige Gaver

uten at det blir trukket ifra. — Naa, sa Isak. —
Ja du har ikke Bruk for hende til Taus? spurte

Brede. — Jeg? spurte Isak. Det undslap ham. —
Nei, hehe, jeg spurte nu bare saaledes, ho Barbro
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skal vaere der hun er. Hvad det var jeg skulde sagt:

du saa ikke noget gait med Telegrafen ovenfor? —
Med Telegrafen? Nei. — Aanei det er ikke meget

Fail at se paa Telegrafen siden at jeg overtok han.

Og saa har jeg jo min egen Maskine paa Vseggen

til at varsku mig dersom at noget gaar sund. Jeg

faar vel opover Linjen en Dag og se hende over.

Jeg har saa altfor meget at gjere og bestyre, det

er ikke for een Mand. Men saa Isenge som jeg er

Inspektor og har dette offentlige Hvserv saa maa
jeg skjotte det saa laenge som det nu varer. — Isak

spurte: Ja du tienker ikke at si det ifra dig? — Det

vet jeg ikke, svarte Brede, jeg er ikke bestemt med
mig selv. De er efter mig at jeg skal flytte ned i

Bygden igjen. — Hvem er efter dig? spurte Isak.

— Alle ihop. Lensmanden han vil ha mig til

Staevnevidne igjen og Doktoren han savner mig i

Skyss og Praestefruen hun har mere end en Gang

villet ha mig til en Haands Hjselp hvis at ikke Veien

var saa lang. Hvorledes var det, Isak, fik du saa

store Penger som de sa for Fjseldet dit? — Ja det

er ingen Logn, svarte Isak. — Men hvad skulde

han Geissler med det? Det ligger der. Det er noget

forunderlig. Og nu er det gaat Aar efter Aar. —
Isak hadde ofte grundet paa denne Gaate selv, han

hadde talt med Lensmanden om den, hadde spurt

efter Geisslers Adresse for at skrive til ham. Visst

var hele Saken forunderlig. — Jeg vet ingenting,

sa Isak.

12*
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Brede skjulte ikke at han hadde Interesse for

denne Handel med Fjaeld: De sier det er flere Fjseld

end som dit opi Almenningen, sa han, det kan vaere

store Ting i dem, vi gaar bare her som umaelende

Dyr og ser det ikke. Jeg har nu bestemt mig til at

komme opover en Dag og undersoke det. — Naa
saa forstaar du dig pa.a Fjaeld og Stensorter? spurte

Isak. — Ja jeg er ikke fri og jeg har nu smaat spurt

andre. Og korsom er saa maa jeg noget finde paa,

jeg kan ikke leve her av Gaarden med alle mine.

Det er Tusen umulig. Det var en anden Forskjel

paa dig som fik al Skogen og al den gode Marken.

Her er ikke andet end som Myr. — Myr er god

Jord, sa Isak kort. Jeg har selv Myr. — Det er saa

umulig at faa hende tor, svarte Brede

Men det var ikke umulig at faa Myren tor. Efter-

hvert som Isak kom nedover Veien idag stotte han

paa nye Rydninger, to av dem laa nedenfor, imot

Bygden, men en var hoit oppe, mellem Breidablik

og Sellanraa — aa det begyndte at bli arbeidet i

Marken nu, i Isaks forste Tid laa den 0de. Og disse

tre Nybyggere var utenbygds fra, det syntes at vaere

Folk med Forstand, det forste de foretok sig var

ikke at laane Penger og bygge Stue, de kom et Aar

og groftet og reiste igjen, akkurat som om de var

dode. Det var den rette Maaten: grofte, pleie, saa.

Aksel Strom var nu Isaks naermeste Nabo, en dyg-

tig Mand, Ungkar, Helgelaending av Fodsel, han

hadde laant Isaks Nybrotharv til at smuldre sin
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Myr med og forst det andet Aar hadde han faat op

Heihus og Gamme for sig og et Par Dyr, Hans Sted

hette Maaneland fordi Maanen skinnet saa pent

paa det. Han hadde ikke sjoleiendes Kvindfolk og

hadde ondt for at faa Sommerhjaelp til sit avsides

Sted, men hans Fremgangsmaate var saa storartet

den rette. Eller skulde han som Brede forst ha byg-

get Stue og saa kommet med Familje og mange
Smaa i Marken iiten at ha Jord eller Dyr at leve

av? Hvad visste Brede Olsen om at tappe Myr og

bryte Nyland!

Han visste om at fante Tiden borl med Driveri,

Brede Olsen. For han ikke forbi Sellanraa en Dag

og skulde tilfjselds ens -^rend og lete efter dyre

Metaller! Om Kvoelden kom han tilbake og hadde

ikke fundet noget bestemt, sa han, bare nogen

Tegn, sa han og nikket. Han skulde gjore Turen

op igjen snart, han vilde ogsaa undersoke Fjaeldene

over imot Sverige.

Og rigtig nok, Brede kom igjen. Han hadde vel

faat Smak for det, han skyldte paa Telegrafen at

han maatte fare Linjen over. Imens stelte Konen

og Bornene med Jorden hjemme eller lot alt ligge.

Isak blev lei og kjei av hans Besok og gik ut av

Stuen naar han kom, saa pratet Inger og Brede

hjsertelig sammen. Hvad de kunde ha at prate om?
Brede var ofte nede i Bygden og visste altid Nyt om
de Store der, Inger paa sin Side hadde sin navn-

kundige Reise til Trondhjem og sit Ophold der at
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fortaelle om. Hun var blit saa pratende de Aar hun
var borte, hun holdt Passiar med hvemsomhelst.

Nei hun var ikke den samme troskyldige og rette

Inger imot fer.

Det vedblev at komme Koner og Piker til Sel-

lanraa for at faa et Plagg klippet eller en lang Ma-

skinsom sydd i en Snarvending, og Inger under-

holdt dem godt. Oline kom ogsaa igjen, hun kunde

vel ikke bare sig, men kom baade Vaar og Host,

melet, smorblid og falsk. — Jeg skulde nu se hvor-

ledes at dokker baler, sa hun hver Gang. Og jeg

laenges saa efter Smaagutterne, sa hun, jeg fik saa

stor Godhet for dem, Gudsengler som de var. Jaja

de er jo store Rarer nu, men det er saa underlig

med det, jeg glemmer ikke da de var smaa og jeg

hadde dem i min Varetcegt. Og dokker bygger og

bygger og gjer det til en By! Skal dokker ha Klokke

til at ringe med paa det nye Laavetaket nett som
paa Prestegaarden?

Engang da Oline kom fulgte en anden Kone med
hende, og de to Koner og Inger hadde nu en god

Dag sammen. Jo flere Inger hadde sittende om-

kring sig des bedre klippet og sydde hun og gjorde

sig til og svinget med Saksen eller Pressejsernet.

Det mindte hende om Tiden paa Anstalten hvor

de var saa mange. Inger la ikke Skjul paa hvor

hun hadde sin Kunst og Viden fra, det var fra

Trondhjem. Det var som hun ikke hadde vseret

paa Straf paa almindelig Maate, men i Lsere, Skrsed-
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derlaere, Vaevskole, Farverleere, Skrivelsere, alt saa

hadde hun fra Trondhjem. Hun omtalte Anstalten

med Hjemmefelelse, der var saa mange Folk, der

var 0verster og Opsyn og Vogtere, da him kom
hjem var det blit ode, del hadde faldt hende nok-

saa haardt at trsekke sig helt tilbake fra Selskaps-

livet som hun var blit vant til. Hun gik endda og

lot som forkjolet fordi hun var uvant med at vaere

ute i raa Luft, ja Aar efter at hun kom hjem hadde

hun ikke Helse til at vaere ute i Veir og Vind. Det

var Utearbeidet hun egentlig skulde hat en Taus

til. — Ja du store Alverden, sa Oline, skulde ikke

du ha Taus som har Raad og som har din Laerdom

og har dit store Hus!

Det var noksaa behagelig at bli forstaat og In-

ger motsa hende ikke. Hun sydde saa det duret og

glimret med Ringen paa sin Haand.

Nu ser du, sa Oline til den andre Konen, er det

ikke sandt som jeg sa at ho Inger har faat Guld-

ring? — Vil dokker se han? spurte Inger og tog

den av. Oline grep den, hun syntes ikke at vaere

helt tryg, hun undersekte Ringen som en Ape un-

dersoker en Nett, saa paa Stemplet: Ja det er som
jeg sier at ho Inger og al hendes Rikdom og al hen-

des Middel! — Den andre Konen tok Ringen med
^refrygt og smilte ydmygt. — Du kan faa sitte

med han en Stund, sa Inger, saet han bare paa, han

gaar ikke sund!

Og Inger var snil og godhjaertet. Hun fortalte om
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Domkirken i Trondhjem og begyndte: Dokker har

vel ikke set Domkirken i Trondhjem? Nei dokker

har ikke vseret der! Det var som hendes egen Dom-
kirke, hun forsvarte den, skrytte av den, opgav

Hoide og Vidde, et yEventyr. Syv Prester stod sam-

tidig og prjeket i den og kunde endda ikke hore

hverandre. Saa har dokker vel heller ikke set Sankt

Olafs Brond? Han ligger midt i Domkirken, paa

den ene Siden, og den Bronden han er bottnlos.

Naar at vi gik dit saa hadde vi med os en Smaasten

hver og slap han nedi, men han tok aldrig Bottn,

— Han tok aldrig Bottn! hvisket Konerne og vag-

get paa Hodet. — Men desforuten saa er det Tusen

andre Ting i Domkirken, utbrot Inger henrevet,

der er nu Solvskrinet. Det er Sankt Olaf den Hel-

liges Skrin som at han hadde. Men Marmorkirken,

som var en liten Kirke av bare eneste Marmor, den

tok Danskerne ifra os under Ufreden....

Konerne skulde gaa. Oline fik Inger avsides, fik

hende med sig ind i Skjaaen hvor hun visste at alle

Ostene laa, og lukket Doren. — Hvad vil du mig?

spurte Inger. — Oline hvisket: Han Os-Anders tor

ikke komme hit mere. Jeg har sagt det til han. —
Naa, sa Inger. — Jeg har sagt at han kan bare

vaage, efter det han gjorde mot dig! — Jaja, sa

Inger. Men han har vaeret her flere Ganger siden,

og saa forresten saa kan han gjaerne komme, jeg

er ikke raedd han! — Nei, sa Oline, men jeg vet

hvad jeg vet, og dersom at du vil saa skal jeg



185

maelde han. — Naa, sa Inger. Nei det skal du ikke

V0r!

Men det var hende ikke imot at Oline stod paa

hendes Side, det kostet en liten Gjeitost, men Gline

takket storartet for den: Del er som jeg sier og al-

tid har sagt: ho Inger er ikke meget vankelmodig

naar at hun gir, da bruker hun begge Haender! Nei

du er ikke rsedd han Os-Anders, men jeg har nu for-

bydd han at komme for dine 0ine. Det var det

mindste jeg kunde tjene dig i. — Da sa Inger: Hvad
kan det gjsre om han kommer? Han kan ikke

skade mig mere. — Oline reiste 0rer: Naa, har du

laert et Raad for det? — Jeg faar ikke Barn mere,

sa Inger.

Saa var de jo paa like Fot og hadde like gode

Trumfer: Oline stod jo og visste at Lappen Os-

Anders dede i Forgaars

Hvorfor skulde ikke Inger faa flere Born? Hun
var ikke Uvenner med sin Mand, de var ikke Hund
og Kat, saa langtfra. De hadde hver sine Egenheter,

men de kivedes sjselden og aldrig videre langvarig,

efterpaa var alt godt igjen. Mangen Gang kunde

ogsaa Inger pludselig bli som i gamle Dager og

gjore store Arbeider i Fjoset eller paa Jordet, det

var som hun gik i sig selv og fik friske Tilbakefald.

Isak saa da med taknemmelige 0ine paa sin Kone,

og hadde han vaeret av dem som straks uttalte sig

vilde han ha sagt som saa: Hvad? Hm. Aper du?

eller noget andet anerkjendende. Men han tidde



186

forlgenge og kom forsent med sin Ros. Saa var det

vel ingen Hygge ved det for Inger og hun brydde

sig ikke om at vaere dygtig til Stadighet.

Hun kunde ha vaeret over femti Aar og faat

Born, men som hun stod og gik var hun kanske

ikke engang firti. Alt hadde hun laert paa Anstal-

ten — hadde hun ogsaa laert nogen Kunster med
sig selv? Hun kom saa opstuderet og velundervist

hjem fra Omgangen med de andre Mordersker, hun

hadde kanske ogsaa hert et og andet av Herrerne,

av Vagten, Laegerne. Hun fortalte Isak engang hvad

en ung Medicinmand hadde sagt om hele hendes

Udaad: Hvorfor skulde det vsere Straf for at draepe

Bern, ja endog sunde Born, endog velskapte Bern?

De var ikke andet end som Kjetklumper. — Isak

spurte: Var han da et Udyr? — Han! ropte Inger

og fortalte hvor snil han hadde vaeret mot hende,

mot Inger selv, at det netop var han som hadde

faat en anden Doktor til at operere hendes Mund
og gjere hende til et Menneske. Nu hadde hun bare

et Ar.

Nu hadde hun bare et Ar ja og var en rigtig pen

Kone, hei og uten Fett, merk, haarrik, om Somme-
ren for det meste barfotet og heit opskjortet, med
meget frimodige Laegger. Isak saa dem, hvem saa

dem ikke!

De kivedes ikke nei, Isak hadde ikke Gaver der-

til og Konen var blit saa meget raskere tilsvars. Et
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godt og grundig Kiv tok Tid for denne Kubbe,

denne Kvaernkall, ban gik rundl og rundt i bendes

Ord og fik ikke stort sagt, forresten badde ban og-

saa Hjaerte for bende, en kraftig Kjaerligbet. Det

var beller ikke saa ofte ban trsengte at svare for

sig, Inger angrep bam ikke, ban var en utmaerket

Mand paa mange Vis og bun lot bam vsere. Hvad
badde bun at klage over? Sandelig, Isak var ikke

at foragte, bun kunde ba faat den som vserre var.

Slitt? Javisst badde ban vist Tegn til Traetbet, men
ikke saa det gjorde noget. Han var saa at si fuld av

gammel Sundbet og Ubruktbet likesom bun, og i

Eftersommerens SamHv skjettet ban sin Part av

0mbeten mindst like saa varmt som bun.

Men nogen storre Pragt og Skjonbet var det ikke

over bam? Nei. Og bed var bun bam overlegen.

Inger kom vel ogsaa iblandt til at taenke paa at bun

badde set det som grommere var, Maend med fine

Klaer og Spaserstok, Herrer med Lommeterklae-

de og stivet Krave, aa de Byberrer! Hun bebandlet

derfor Isak bare som den ban var, saa at si bare

efter bans Fortjeneste, ikke mere: ban var en Ny-

rydningsmand i Skogen; badde bendes Mund vae-

ret rigtig bele Tiden vilde bun aldrig ba tat bam,

det visste bun nu. Nei saa kunde bun ba tat en an-

den. Det Hjem bun badde faat, bele den ode Til-

vaerelse Isak badde beredt bende, var i Grunden

noksaa maatelig, bun kunde ialfald ba vseret gift
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nede i sin Hjembygd og hat Selskap og Omgang og

ikke blit en Hulder i Marken. Her hovde hun ikke

mere, hun hadde faat et andel Syn.

Var det ikke maerkelig saa Synet kunde skifte!

Inger orket ikke Isenger at glsede sig over en rig-

tig fin Kalv eller at slaa Hsenderne sammen av For-

undring naar Isak kom hjem med en stor Ber Fisk

fra Fjseldvandet, nei hun hadde vseret seks Aar i

storre Forhold. Ja det var ogsaa litt i senn bht forbi

med de Dager da hun var snil og himmelsk til ham
naar hun varskudde til Maaltiderne: Skal du ikke

ind og faa dig Mat? sa hun nu. Var det en Maate! I

Forstningen forundret ban sig litt over denne For-

andring, over en saa forbandet tvaer og uvaersaagod

Maate, ban svarte: Jeg visste ikke om Maten var

faerdig. — Men da hun paastod at saapas maatte

ban vel vite paa Solen sluttet ban med at indvende

noget og skifte Ord om Saken.

Aa men en Gang hadde ban godt Tak paa hende

og brukte det: det var da hun vilde stjaele Penger

fra ham. Ikke fordi ban var saa grisk efter Penger,

men fordi de saa absolut var bans. Ho, det kunde

ha blit til stor Ruin og Lemlsestelse for hende. Og

endda var ikke Inger her aldeles forvorpen og

gudsforgaaen, det var jo Eleseus som skulde ha

Pengene, den velsignede Eleseus i Byen som bad

om sin Daler igjen. Skulde ban gaa blandt alle fine

Folk og vaere snoft fri? Hadde hun ikke et Mors-

hjaerte? Saa var det at hun begjaerte Pengene av
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Farn og da det ikke hjalp selv langet ut efter dem.

Hvorledes det nu hadde sig, ora Isak mislsenkte

hende, eller om det var tilfseldig — den fule Strek

blev ialfald straks opdaget og i samme 0ieblik

kjendte Inger et Grep om hver av sine Armer og

kjendte at hun forst blev loftet op fra Gulvet og

derpaa stuvet ned paa Gulvet igjen. Det var noget

overordentlig, et Slags Skred. Isaks Haender var

ikke slitle og traette nu. Inger satte i et Ston, hen-

des Hode sank ned, hun skalv og rakte Daleren

tilbake.

Heller ikke nu uttalte Isak sig videre, skjont In-

ger ikke la ham Hindringer iveien for at komme til-

orde, ban nagrmest pustet ut det ban vilde si: Hut

og tikse, du er ikke havendes i Hus laBngerl

Han var ukjendelig. Aa det var vel lange Tiders

iErgrelse ban gav Luft.

Det blev en sorgelig Dag og en lang Nat og en

Dag igjen. Isak gik bort og laa ute endda ban hadde

Torhoi som skulde ind; Sivert var med Farn. Inger

hadde lille Leopoldine og Dyrene bos sig, men bun
kjendte sig alene, graat for det meste bele Tiden og

rystet paa Hodet over sig selv: saa stor Sindsbevae-

gelse hadde bun bat bare en Gang for; nu kom hun
til at buske denne ene Gang, det var da bun laa og

stroipte et orlite Barn.

Hvor Isak og Sonnen var? De hadde ikke vaeret

ledige, de hadde derimot stjaalet et Dogn eller vel

saa det fra Hoionnen og bygget en Baat opi Fjaeld-
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vandet. Aa en plump og rigtig upyntet Farkost, men
taet og stserk som alt de gjorde, og nu hadde de Baat

og kunde fiske med Garn.

De kom hjem igjen og Hoiet laa like tort. De
hadde gjort Himlen det Puss at lite paa den, og de

hadde tjent paa det, de kom ut av det med Vinding.

Da pekte Sivert og sa: Ho Mor har hoiet! — Farn

saa nedover Marken og sa: Naa. — Isak hadde jo

straks set at en hel Del av Hoiet var borte, nu var

vel Inger hjemme til Non. Det var sasrdeles godt

gjort av hende at berge Hoiet endda han hadde

hutet og tikset hende igaar. Og det var tungt, stort

Hoi, hun hadde arbeidet haardt og endda hat alle

Kjyrene og Gjeiterne at ma^lke. — Gaa ind og faa

dig Mat! sa han til Sivert. — End du? — Nei. —
Da Sivert hadde vaeret inde en liten Stund kom

Inger ut og stod ydmyg paa Dorhellen og sa: Kan
du ikke gjore saa vel imot dig selv at du gaar ind

og faar dig Mat du ogsaa? — Det murret Isak til og

sa Hm! til. Men Ingers Ydmyghet var en saa sjael-

den Oplevelse i senere Tid at Isak begyndte at rug-

ges i sit Stivsind, — Dersom at du vilde tinde ind

et Par Tinder i Riven min saa skulde jeg rake mere,

sa hun. Hun henvendte sig til Manden paa Gaar-

den, Overhodet for alt, med en Begjaering, og hun

var taknemmelig da han ikke gav hende et haanlig

Avslag: Du har raket og kjort nok, sa han. — Nei

det er ikke nok. — Jeg har ikke Tid til at tinde

Riven din nu, du ser han kommer med Regnl
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Dermed gik Isak til Arbeide.

Han vilde vel spare hende; det Par Minutter til

at tinde Riven vilde ha blit mere end ti Ganger op-

veiet ved at Inger blev med paa Marken. Nu kom
desuten Inger efter med Riven som den var og be-

gyndte at hoie saa det forslog; Sivert kom med Hest

og Hoivogn, og alle bret paa og Svetten drev og

Hoiet kom i Hiis. Det var et Kup. Og Isak faldt

igjen i Tanker paa den heiere Magt som ledet alle

vore Skridt, like fra at stjsele en Daler til at berge

en Maengde Torhei. Der laa nu desuten Baaten, ef-

ter en halv Levealders Grubling over Tingen laa nu
en Baat i Fjaeldvandet. Aaja Herregud! sa Isak.
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Del blev i det hele tat en mserkelig Kvseld, et

Vendepunkt, Inger som i lang Tid hadde lopet ved

Siden av Sporet var ved et enkelt Loft op fra Gul-

vet kommet paa Plass igjen. Ingen av dem talte cm
Hgendelsen, Isak var senere blit skamfuld over sig

selv for denne Daler som ikke var nogen stor Penge

og som ban allikevel hadde maattet ut med fordi

ban midte Eleseus den. Og ydermere: Var ikke Da-

leren like saa meget Ingers som bans? Det kom en

Tid da det blev Isak som var den ydmyge.

Det kom mange Slags Tider, Inger badde vel alt-

saa igjen skiftet Syn, bun aendret sig atter, forsaget

efterbvert sine Finbeter og blev alvorlig og inderlig

Kone paa et Nybrot engang til. At en Mands Naever

kunde utrette saa store Ting! Men slik skulde det

vsere, det dreiet sig ber om et staerkt og dygtig

Kvindfolk som et langt Opbold i kunstig Luft badde

forkvaklet, — bun stanget imot en Mand som stod

altfor fast paa sine Fetter. Han badde ikke et 0ie-

blik forlatt sin naturlige Plass paa Jorden, sin Tomt.

Han kunde ikke flyttes.
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Det kom mange Slags Tider, nseste Aar kom Ter-

ken igjen og den tynte sagtelig Groden og taeret paa

Menneskenes Mot. Kornet stod og sviddes, Poteten

— den forunderlige Potet — sviddes ikke, men
blomstret, blomstret. Engene de begyndte at bli

graa, men Poteten blomstret. En heiere Magt sty-

ret alle Ting, men Engene begyndte at bli graa.

Saa kom Geissler en Dag, den forrige Lensmand
Geissler, endelig kom ban igjen. Det var rigtig rart

at ban ikke var dod, men dukket op igjen. Hvad
kom ban for?

Geissler hadde nok ikke store Ting og Fjaeld-

handel og Dokumenter at fare frem med denne

Gang, men var tvsertimot noksaa ringe klaedt og var

graanet i Haar og Skjaeg og rodrandet om 0inene.

Han badde ingen til at bsere for sig mere, ban badde

en Lomme med Papirer og ikke engang en Vaeske.

Goddag, sa Geissler.

Goddag, svarte Isak og svarte Inger. Er slikt

Fremmedfolk ute og gaarl

Geissler nikket.

Og Tak for sist i Trondbjem! sa Inger saerskilt.

Og til dette nikket ogsaa Isak og sa: Ja Tak for

sist fra os begge!

Men Geissler badde den Vane at ban ikke blev

bare Hjaerte og Sentimentalitet, ban sa: Jo jeg skal

en Tur over Fjaeldet til Sverige.

Skjont Gaardens Folk var nedtrykte over Torken

Markens Grsde I 13
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blev de oplivet ved Geisslers Besok, de trakterte

ham rikt, det var en stor Tr0isomhet at motta ham
hjaertelig, han hadde gjort dem saa meget godt.

Geissler selv var ikke nedtrykt, han begyndte

straks at uttale sig, at se utover Jordet og nikke,

han var fremdeles rak i Ryggen og saa ut som han

hadde flere Hundrede Daler paa sig. Og det fulgte

et Veir og en Oplivelse med ham, ikke saa at han

sjauet hoit, men han hadde en livlig Tale.

Et herHg Sted dette Sellanraa! sa han. Og nu lak-

ker de alt flere og flere opover Marken efter dig,

Isak, jeg talte nu fem Rydninger. Er det flere?

Syv i det hele, de to er ikke synlige fra Veien.

Syv Gaarder, lat os si femti Mennesker. Her blir

tilslut en taetbygd Graend. Har dere ikke allerede

Skolekreds og Skolestue?

Jo.

Det horer jeg. Skolestue paa Brede sin Plass,

fordi den ligger mere midt i. Tasnk, Brede som er

blit Rydningsmand! sa han og jeipet. Jeg bar hort

om dig, Isak, du er Basen. Det glaeder mig. Du bar

faat Sagbruk ogsaa?

Slikt det nu er. Men jeg er godt berget med det.

Og jeg har ogsaa skaaret en og anden Stok for dem
nedenfor mig.

Slik skal det vaere!

Det skal bli rart at here hvad nu Dokker synes,

dersom at Lensmanden vil komme bort og se paa

Sagen.
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Geissler nikket som om han var Fagmand at det

skulde han gjore, se paa Sagen, se noie paa alle

Ting. Han spurte: du hadde to Gutter, hvor er den

andre? I Byen? Paa et Kontor? Hm! sa Geissler.

Men han der ser ut som en Kult, hvad var det du

hetle?

Sivert.

Og den andre? —
Eleseus.

Paa et saant Ingeniorkontor? Hvad Iserer han
der? Det blir bare svaeltihjael. Han kunde ha kom-
met til mig, sa Geissler.

Ja, sa Isak bare og vilde v£ere heflig. Han syntes

Synd i ham. Aa den gode Geissler saa ikke ut til

at kunne holde fremmed Hjaelp nu, han hadde det

kanske stridt nok alene, se der var jo Troien bans

likefrem frynset ved Haandleddene.

Kanske Dokker vil ha torre Hoser? spurte Inger

og kom med et nyt Par av sine egne, og de var fra

hendes fineste Dager og var randede og tynde.

Nei Tak, sa Geissler kort skjont han visst var

dyvaat. — Han kunde meget heller ha kommet til

mig, sa han om Eleseus, jeg bar staerkt Bruk for

ham, sa han og tok op av Lommen en liten Tobaks-

daase av Solv og lekte med den. Det var kanske

det eneste Pragtstykke han hadde tilbake fra for-

dum.

Men han hadde ikke Ro paa sig laenge ad Gangen

til noget, han stak Solvdaasen tilbake i Lommen
J 3*
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og begyndte paa noget andet: Men — er Engen

g r a a dernede? Jeg trodde del var Skyggen. Hvor-

for staar Jordet og braender op? Kom med mig,

Sivertl

Han var oppe fra Bordet og Trakteringen med en

Gang, han vendte sig i Doren og iakket Inger for

Maten og forsvandt. Sivert fulgte.

De gik bortover til Elven, Geissler speidet gloggt

hele Tiden. Her! sa han og stanset. Og nu la han ut:

Det gaar ikke an at Jordet ligger og svides av for

dere som bar en Aiverdens Elv at ta Vand av! En-

gen skal vsere gron til imorgeni

Den forbausede Sivert sa Ja.

Du graver en passe Veit paaskraa herfra, Jorden

er jaevn, ved Indtaket bruker vi en Raende. Dere som
bar Sag bar vel nogen lange Bord? Godt! Gaa efter

Hakke og Spade og begynd her, jeg skal komme
tilbake og stake ordentlig op Linjen.

Saa lop han til Husene igjen og det svuppet i

bans Stovler, saa vaat var ban. Han satte Isak i

Arbeide med Raenderne, med mange Raender, de

skulde laegges hist og her hvor Marken ikke maatte

rotes op med en Veit. Isak provet at indvende at

Vandet kanske ikke vilde naa frem, det var for lang

Vei, den torre Jord vilde drikke det for det kom
til de svidde Steder. Geissler forklarte at det vilde

ta litt Tid, Jorden vilde drikke en Stund, men litt

efterbvert vilde Vaeten gaa videre — Aker og Eng

skal vaere gron til imorgen ved disse Tider! — Naa,



197

sa Isak og begyndte at spikre Raender av alle

Kraefter.

Geissler tilbake til Sivert: Det er godt, sa ban, driv

paa slik, det var det jeg forstod at du var en Kult!

Linjen skal gaa efter disse Stakerne. Traeffer du
stor Sten eller Berg saa vik tilside, men i samme
Plan. Forstaar du: i samme Hoide.

Tilbake til Isak igjen: Du bar faat fserdig en, vi

traenger kanske seks, driv paa, Isak, det skal vaere

gr0nt til imorgen, Avlingen din er berget! — Geiss-

ler satte sig paa Bakken, slog begge Haender i Knae-

erne og var henrykt, pratet, taenkte i Lyn: Har du

Bek, bar du Drev? Det er storartet, alt bar du. For
i Begyndelsen vil jo Raenderne laekke, siden trutner

de og blir tsette som Flasker. Du bar baade Drev og

Bek siden du bygget Baat, sier du, bvor er den

Baaten? Opi Fjaeldvandet? Jeg skal se paa den og-

saa!

Aa Geissler lovet saa meget. Han var en flygtig

Herre og var blit endda mere vimset end for, ban
maatte arbeide med bver Ting i Rider. Men da gik

det med Storm. Han var ikke uten Overlegenhet.

Naturligvis badde ban Hang til Overdrivelse, Aker
og Eng kunde umulig bli gron til Dagen efter, men
Geissler var en rap Knaekt til at se og beslutte, det

kom virkelig til at skyldes denne besynderlige Mand
at Avlingen blev berget paa Sellanraa.

Hvormange Raender bar du nu? Det er forlite. Jo

flere Traeraender du bar des glattere loper Vandet.
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Om du spikrer li eller tolv ti Alens Rosnder saa

staar du dig paa det. Har du nogen tolv Alens Bord,

sier du? Bruk dem, det betaler sig til Hestenl

Dermed saa hadde ikke Geissler Ro mere, men
reiste sig fra Bakken og lop atter bort til Sivert:

Storartet, Sivertmand, nu gaar det godt, din Far

spikrer og dikter Rsender, vi faar flere end jeg gjorde

mig Von om. Gaa nu over og hent Rsender, vi skal

begj'nde!

Hele Eftermiddagen var ett Jag, det var det vil-

deste Arbeide Sivert hadde vseret med paa, et al-

deles fremmed Tempo for ham, de undte sig knapt

Tid til at vsere inde til Non. Men nu randt Vandetl

Hist og her maatte de veite dypere, her og der

maatte en Raende saenkes eller haeves, men Vandet

randt. Til langt paa Kvaeld gik de tre Miend og for-

bedret og pusset paa sit Arbeide og var alvorlig

optat, men da Vaeten begyndte at sige utover de

mest utlorkede Steder paa Jordet flakket en Glsede

gjennem Folkene paa Gaarden. — Jeg glemte Lom-
meuret mit, hvad er Klokken? sa Geissler. Gront

til imorgen ved disse Tider! sa ban.

Endda om Natten stod Sivert op og saa til Vand-

ledningen. Han traf sin Far som var ute i samme
iErend. Aa Gud, det var en Spaending og en Op-

levelse i Marken!

Men Dagen efter laa Geissler lasnge i Sengen og

var slap, Riden var gaat av ham. Han orket ikke at

se paa Baaten i Fjaeldvandet og det var vel bare for
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Skams Skyld han var borte og saa paa Sagen. Ikke

engang for Vandledningen hadde han den samme
varme Interesse; da han saa at hverken Aker eller

Eng var blit gren om Natten tapte han Motet, han

taenkte ikke paa at Vandet randt og randt og spredte

sig videre og videre nedover Jordet. Han holdt sig

nogenlunde oppe ved at si: Det kan gjserne vsere at

det ikke blir for imorgen at du ser Mon paa det.

Men tap ikke Motetl

Ut paa Dagen kom Brede Olsen slajngende, han

hadde Stenprover som han vilde vise Geissler: Det

er noget rent forunderlig, efter mit Skjon! sa Brede.

— Geissler vilde ikke se bans Stener: Er det slik

du driver Jordbruk i Marken at du raender om-
kring efter Rikdommer? spurte han haanlig. —
Brede brydde sig vel ikke laenger om at motta Til-

rettevisninger av sin forhenvserende Lensmand, han

gav ham ordentlig tilbake, begyndte at dutte ham
og sa: Jeg estimerer dig ikke! — Du farer jo bare

med Lapperi den Dag idag, sa Geissler. — Nei end

du! svarte Brede, hvad andet bar du faret med hele

Veien! Du bar jo et Fjaeld heroppe som ikke er til

nogen Verdens Ting, det bare ligger der. Hebe, ja

du er rette KarnI — Gaa din Vei! sa Geissler. — Og
Brede stanset heller ikke laenge, men la sin lille

Ssek paa Akslen og gik uten Farvel tilbake til sin

Rede.

Geissler satte sig til at blade i nogen Papirer og

taenke grundig over dem. Det var som han hadde
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faat Blod paa Tand og vilde se hvorledes det hadde

sig med Kobberfjaeldet, med Kontrakten, Analysen:

det var jo naesten ren Kobber, Blaakobber, ban

burde gjore noget og ikke atter falde sammen.

Det jeg egentlig er kommet for er at ordne med
det hele, sa ban til Isak. Jeg spekulerer paa meget

snart at gaa i Gang med mange Folk og stor Drift

i Fjaeldet, bvad mener du om det?

Isak syntes atter Synd i ham og motsa bam ikke.

Det er ikke likegyldig for dig. Det kan jo ikke

undgaas at ber blir mange Folk og uhyre med Sjau

og Skyting, jeg vet ikke bvorledes du kommer til

at like det. Paa den anden Side vil det bli Liv og

Rorelse i Distriktet og du vil faa letvindt Avssetning

paa din Budraat. Du kan forlange det du vil for

den.

Ja, sa Isak.

For ikke at tale om at du faar en boi Procent av

det som vindes ut av Fjaeldet. Det blir mange Pen-

ger, Isak.

Isak svarte: Jeg bar alt faat formeget bos Dok-

ker ....

Morgningen efter forlot Geissler Gaarden og rus-

let i ostlig Retning, over mot Sverige. Han sa kort

Nei Tak til Isak som vilde folge bam paa Vei. Det

var ngesten ondt at se bam fare saa fattig og en-

som bort, Inger badde git bam en makelos Niste

og blandt andet stekt Vafler til bam, men det var

langtfra godt nok; ban skulde ogsaa bat Flote i et
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Spand og en liel Maengde 2Eg, men det naegtet han

at baere. Saa Inger var noksaa skuffet over ham.

Geissler hadde visst ondt for at forlate Sellanraa

uten at betale som han pleiet, han lot da som han

hadde betalt, som om han virkelig hadde lagt op

en storre Seddel, og sa til lille Leopoldine: Og nu

skal du faa noget atpaa, kom herl Dermed saa gav

han hende Tobaksdaasen, Selvdaasen. — Du kan

vaske den og ha Naaler i den, sa han. Forresten pas-

ser den ikke godt, hadde jeg bare naadd hjem saa

skulde du faat noget andet, jeg har jo adskillig ....

Men Vandledningen laa tilbake efter Geisslers Be-

sok, laa og virket Nat og Dag, Uke after like, gjorde

Markerne gronne, fik Poteten til at blomstre av, fik

Kornet til at skyte.

Nybyggerne nedenfor kom efterhvert opover og

saa paa Underet, Aksel Strom kom, Naboen paa

Maaneland, han som var ugift og ikke hadde sjol-

eiendes Kvindfolk, men endda stelte for sig selv,

han kom ogsaa. Han var lys tilsinds idag og fortalte

at han hadde faat Lofte om en Pike til Sommer-

hjselp, saa var den Pinen slukket! Han naevnte ikke

Pikens Navn og Isak spurte ikke om det, men det

var Barbro bans Brede han hadde faat Lofte paa,

det skulde bare koste et Telegram til Bergen. Naa,

Aksel la jo ut Pengene til dette Telegram skjont han

visst var en svaert paaholdende Mand og likefrem

litt gjaerrig.

Det var Vandvaerket som hadde lokket Aksel op-
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over idag, han saa paa det fra Ende til anden og

var stserkt interesseret. Han hadde ikke den store

Elv paa sin Eiendom, men han hadde en Bsek, hel-

ler ikke hadde han Bord til Rsender, men han vilde

veite hele Lopet paa Jorden, det lot sig nok gjore.

Endda saa det ikke vaerst ut paa hans sidlaendte

Jorde, men skulde Torken vare maatte han begynde

at vande han ogsaa. — Da han hadde set det han

vilde sa han Farvel. Han blev bedt om at gaa ind,

men han hadde ikke Tid, han vilde begynde at veite

i denne Kvaeld. Saa gik han.

Det var noget andet end Brede.

Aa nu hadde Brede faat det at lope nedover My-

rene med at det var blit Vandledning og Under-

vserk paa Sellanraa! Det er nu ikke bra at va^re for

flink med Jorden, hadde han sagt, han Isak han

har nu groftet saa Isenge at han maa begynde at

vande!

Isak var taalsom, men han onsket ofte at han

kunde bli kvit denne Mand, denne Pratmaker om-

kring Sellanraa, Brede skyldte paa Telegrafen at saa

laenge han var en offentlig Bestillingsmand maatte

han holde Linjen i Orden, Men Telegrafen hadde jo

alt flere Ganger maattet irettessette ham for hans

Forsommelser og hadde atter tilbydd Isak Posten.

Nei det var ikke Telegrafen Brede var optat av, det

var Metallerne i Fjaeldet, det var blit til Syke hos

ham, til fiks Ide.

Det hsendte nu noksaa ofte at han kom indom
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Sellanraa og mente at ha fundet Skatten, han nikket

og sa: Jeg sier ikke mere, men at jeg har fundet

noget aparte det nsegter jeg ikkel Han kastet Tid og

Krsefter bort til ingen Nytte. Naar han saa kom trset

hjem til sin Stue drev han en liten Saek med Sten-

pr0ver i Gulvet og blaaste og pustet efter sit Dags-

vaerk og mente at ingen slet haardere for Foden.

Han avlet litt Potet paa sur Myr og slog de Gr^s-

dotterne som vokste av sig selv omkring Stuen hans,

det var Jordbruket. Han var kommet paa feil Hylde,

det maatte gaa gait. Nu var allerede hans Torvtak

fillet og Trappen til Kjekkenel forfalden av Dryp;

en liten Slipesten laa paa Jorden, Kjserren stod evig

under aapen Himmel.

Brede hadde det forsaavidt godt som at slike

Smaating aldeles ikke grcemmet ham. Naar Ber-

nene rullet Slipestenen for Lek var Farn godslig og

snil og hjalp dem stundom at rulle. En let og lat

Natur uten Alvor, men ogsaa uten Tungsind, svak

i Karakteren, litt uansvarlig, men han gjorde Utvei

til Mat slik som den nu var, han levet med sine fra

Dag til Dag, de levet allesammen. Men naturligvis

kunde ikke Handelsmanden i al Evighet holde Liv

i Brede og hans Familje, han hadde sagt det ofte,

nu hadde han sagt det strsengelig. Brede indsaa det

selv og lovet at nu skulde han ha en Raad med
det: han vilde sselge sit Sted og kanske tjene rigtig

godt paa det og betale Handelsmanden!

Aa selv om han tapte paa det saa vilde Brede
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sselge, hvad skulde han med Jordl Han laengtet ned

til Bygden igjen, til Letsindet og Sladderen og

Kramboden — dit laengtet han istedet for at slaa sig

til Ro her og arbeide og glemme den store Verden.

Kunde han glemme Juletraefesterne eller Syttende

Mai eller Basarerne i Komunelokalet! Han elsket at

tale med nogen, at frege Nyt, men hvem skulde

han tale med her paa Myrene? Inger paa Sellanraa

hadde en Stund vist litt Anlaeg, nu var hun blit saa

anderledes, saa faaordet igjen. Og forresten saa

hadde hun vaeret paa Straf og han var en offentlig

Mand, det hovde sig ikke.

Nei han hadde sat sig selv tilside da han forlot

Bygden. Nu saa han med Skinsyke at Lensmanden

hadde faat andet Staevnevidne og Doktoren anden

Skyss; han hadde lopet bort fra Menneskene som

traengte ham, nu da han ikke laenger var for Haan-

den hjalp man sig uten ham. Men slikt Staevnevidne

og slik Skyss! Egentlig saa burde han — Brede —
hentes tilbake til Bygden med Hest!

Men der var nu Barbro, og hvorfor han hadde

interesseret sig for at faa hende til Sellanraa? Jo

det var efter Overveielse med sin Kone. Hvis alt gik

rigtig til vilde det ha vaeret Fremtid for Piken, kan-

ske litt Fremtid for hele Familjen Brede. Dette at

styre Hus for to Kontorister i Bergen var bra nok,

men Gud vet hvad hun fik for det i Laengden; Bar-

bro var jo pen og rikelig for sig, hun hadde kanske
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bedre Tak her hjemme til at komme frem. Det var

to Gutter paa Sellanraa.

Men da Brede skjente at denne Plan vilde strande

tsenkte han ut en anden. Aa i Grunden var det ikke

noget at staa efter at komme i Familje med Inger,

med en straffet Person, det var andre Gutter end

Sellanraagutterne, der var nu Aksel Strom. Han
hadde Gaard og Gamme, det var en Mand som
spinket og sparet og smaat isenn samlet sig Dyr

og anden Middel, men ingen Kone og ingen Kvind-

folkhjselp hadde. Det vil jeg si dig at faar du ho

Barbro saa bar du al den Hjaelp du traengerl sa

Brede til Aksel. Og her ser du Fotografiet hendesl

sa han.

Et Par Uker gik, saa kom Barbro, ja Aksel var nu

et Stykke ute i Slaatten og maatte slaa om Natten

og hoie om Dagen og var alene med alt, men saa

kom Barbro! Det var en ren Gave. Det viste sig og-

saa at Barbro kunde arbeide, bun vasket Kjorler og

Klser og kokte Mat, bun maelket Dyrene og var paa

Rakemarken, ja bun var med og bar ind Hoiet, det

mankerte ikke; Aksel bestemte sig til at gi hende

god Lon og endda staa sig paa det.

Hun var ikke bare et Fotografi av en fin Dame
her. Barbro var rak og tynd, bun talte litt bsest,

viste Modenhet og Erfaring i mangt og meget

og var ingen Konfirmant. Han forstod ikke bvor-

for bun var smal og medtat i Ansigtet: Jeg skulde
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kjende dig av Anseelse, sa ban, men du ligner dig

ikke paa Fotografiet. — Det er efter Reisen, svarte

hun, ja og saa efter hele Byluften. — Det varte hel-

ler ikke laenge saa blev hun rund og pen igjen og

Barbro sa: Du kan tro at en saan Reise og en saan

Byluft tar svsert paa! Hun hentydet ogsaa til Fri-

stelserne i Bergen — der fik man passe sig! Men
som de sat og snakket bad hun ham om at abonnere

paa et Blad, et Bergensblad, saa hun kunde se Nyt

fra Verden. Hun var blit vant til Laesning og Teater

og Musik, her var saa ode.

Da Aksel Strom hadde vgeret saa heldig med sin

Sommerhjaelp saa abonnerte ban paa Bladet og bar

ogsaa over med at Familjen Brede kom noksaa

ofte til bans Nybygg og spiste og drak. Han vilde

paaskjonne sin Tjenestetaus. Intet kunde vaere hyg-

geligere end Sondagskvagldene naar Barbro slog Gi-

tarens Straenge og sang litt til med sin baese Rest,

det var saa ban rortes av det, av de fremmede, pene

Viser og av at virkelig nogen sat og sang paa bans

Nybygg.

I Sommerens Lop Iserte ban jo ogsaa at kjende

hende fra andre Sider, men ban var i det store og

hele tilfreds. Hun var ikke uten Luner, og hun

kunde vaere hastig tilsvars, litt for straks paa det.

Den Lordagskvaeld Aksel nodvendig maatte ned til

Kramboden i Bygden skulde ikke Barbro ha forlatt

Dyrene og Gammen og gaat bort fra det hele bun

ogsaa. Det kom av en liten Strid. Og hvor gik
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hun hen? Bare til sit Hjem, til Breidablik, men
allikevel. Da Aksel kom hjem til Gammen om Nat-

ten var Barbro borte, ban saa til Dyrene, fandt sig

Mat og la sig. Ut paa Morgensiden kom Barbro. —
Jeg vilde bare kjende hvorledes det var at vaere i

Hus med Trsegulv igjen, sa hun noksaa spydig. —
Hertil kunde ikke Aksel svare noget videre, for han

hadde bare Gamme med Jordgulv endda, men han

svarte saapas at han var ikke snoft fri for Tom-
mer, det blev vel Stue med Trsegulv engang! — Da
var det som hun angret sig, vaerre var ikke Barbro,

og endda det var Sondag gik hun bent paa Skogen

efter ny Ener til Jordgulvet og pyntet det.

Men naar hun var saa ypperlig og hjaertensgod

saa maatte jo Aksel op med det pene Hodeterklajdet

som han hadde kjept til hende igaar Aftes, han

hadde ellers taenkt at gjemme det og opnaa noget

ordentlig av hende for det. Se, nu syntes hun om
det og hun provet det straks, ja hun spurte ham
om det ikke klaedte hende. Og jo det gjorde det,

og hun kunde gjserne saette Skindvaesken bans paa

Hodet saa klsedte den hende! Da lo hun og vilde

vsere rigtig sot tilbake og sa: Jeg vil langt heller gaa

med dette Torklasdet til Kirke og til Alters end med
Hat. I Bergen gik vi jo med Hat allesammen, ja

undtaken almindelige Tjenestepiker som kom fra

Landet.

Bare Venskap igjen.

Og da Aksel kom frem med Bladet som han
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hadde faat med fra Posthuset satte Barbro sig til at

laise om Nyt fra Verden, om et Indbrudd hos en

Guldsmed i Strandgaten, om et Taterslagsmaal, om
et Barnelik som var fundet drivende ind fra Stadt-

havet. Det var indsydd i en gammel Skjorte som

var klippet tvsers av ved iErmerne. Hvem kan nu

ha kastet det Barnet ut? sa Barbro. Hun laeste og-

saa av gammel Vane Torvpriserne.

Sommeren gik.
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Store Forandringer paa Sellanraa.

Ja intet var til at kjende igjen fra den forste Tid,

her var nu alskens Huser og Sag og Kvaern, og Mar-

ken 0de var blit et Menneskeland, Og mere fore-

sted. Men Inger var kanske mest maerkelig, saa

omvendt og dygtig igjen.

Krisen ifjor hadde vel ikke paa en Gang kunnet

faa Bugt med hendes Letsind, i Begyndelsen kjendte

hun Tilbakefald, hun grep sig i at ville tale om An-

stalten og Trondhjems Domkirke. Aa smaa og uskyl-

dige Ting, og Ringen tok hun av Haanden og sine

frimodig heie Skjort gjorde hun sidere. Hun var

blit eftertaenksom, det blev stillere paa Gaarden,

Besokene avtok, de fremmede Piker og Koner fra

Bygden kom sjseldnere fordi hun ikke indlot sig

med dem. Ingen kan leve i dype Marken og drive

paa at flokse. Glsede er ikke Moro.

I Marken har hver Aarstid sine Undere, men altid

og uforanderlig den tunge, umaatelige Lyd fra Him-

mel og Jord, Omringelsen til alle Kanter, Skogmor-

ket, Traernes Venlighet. Alt er tungt og blott, ingen

Tanke er umulig der. Nord for Sellanraa laa et bitte

Markens Gr0de I 14
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lite Tjern, en Pyt, bare stor som et Akvarium. Der
svommet nogen ersmaa Fiskeborn som aldrig blev

storre, de levet og dode der og var ikke til noget,

Herregud, ikke til det mindste. En Kvseld stod In-

ger der og lydde efter Kubjselderne, da horte hun
intet andet, for alt var dodt, men hun herte en Sang

fra Akvariet. Den var saa liten og naesten ikke til,

men borte. Det var disse smaa Fiskene sin Sang.

De var heldige med det paa Sellanraa at hver

Host og Vaar saa de Graagaasen seile i Flaate over

Vildmarken og de horte hendes Snak opi Luften,

det var som en Tale i Vildelse. Og det var som Ver-

den stod stille det 0ieblik til Toget var forsvundet.

Kjendte ikke Menneskene en Svakhet glide gjennem

sig nu? De begyndte sit Arbeide igjen, men de tok

efter Aanden forst, noget hadde talt til dem hin-

sides fra.

Store Undere omgav dem til enhver Tid, om Vin-

teren Stjaernerne, om Vinteren ogsaa ofte Nordly-

set, et Firmament av Vinger, en Ildlos hos Gud.

Nu og da, ikke ofte, ikke almindelig, men nu og

da horte de Tordenen. Det var isaer om Hosten, det

var morkt og hoitidelig for Mennesker og Dyr, Bu-

skapen som gik paa Hjemmebeite stimlet gjserne

sammen og blev staaende. Hvad lutet den for? Ven-

tet den Enden? Og hvad ventet Menneskene i Mar-

ken naar de stod i Tordenen og lutet med Hodet?

Vaaren — jovel, dens Hastighet og Galskap og

Henrykkelse; men Hosten! Den stemte til Mork-
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raedhet og Kvaeldsben, man blev synsk og horte

Varsler, Menneskene kunde gaa ut en Dag om H0-

sten og lete efter noget, Maendene kunde lete efter

et iEmnestrse og Kvinderne efter Dyrene som nu

lop sanselose efter Sop, — de kom hjem igjen med
mange Hemmeligheter i Sindet. Traadde de ufor-

varende paa en Maur og klinte dens Bakpart fast

til Stien saa Overkroppen ikke kunde komme sig

los mere? Kom de for user et Rypereir og fik en

flaksende og hvaesende Mor imot sig? Og ikke en-

gang de store Kusoppene er intetsigende, Mennesket

blir ikke tom og hvit i 0inene av at se paa dem.

En Kusop blomstrer ikke og flytter sig ikke, men
det er noget vaeltende ved den og den er et Mon-

strum, den ligner en Lunge som staar og lever na-

ken, uten et Legeme.

Inger blev tilslut noksaa nedbrutt, Marken tryk-

ket hende, bun blev religios. Kunde bun undgaa

det? Ingen i Marken kan undgaa det, ber er ikke

bare jordisk Straev og Verdslighet, her er Frombet

og Dodsfrygt og rik Overtro. Inger mente vel at ha

en Grund mere end andre til at vente Himlens

Refselse, den vilde vel ikke utebli, bun visste jo

at Gud gik om Kvaeldene og saa over al sin Ode-

mark og badde fabelagtige 0ine, ban vilde nok

finde hende. Det var ikke saa svsert meget i bendes

daglige Liv som bun kunde rette paa, jo bun kunde

gjemme Guldringen dypt paa Kistebunden og bun

kunde skrive til Eleseus at ban skulde omvende sig
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han og; men saa forresten var det ikke andet til-

bake end at gjore vel Arbeide selv og ikke spare

sig. Endda ett kunde bun gjore: klsede sig i ydmyge
Plagg og bare knytte et lite blaat Silkebaand om
Halsen for at markere Sondagen. Denne usegte og

unodvendige Armod var Uttryk for et Slags Filo-

sofi, for Selvfornedrelse, Stoicisme. Det blaa Silke-

baand var brukt, var spraettet av en Lue som lille

Leopoldine var vokset ifra, det var falmet bist og

ber og rent ut sagt litt tilsolet, — nu brukte Inger

det til en ydmyg Stas i Helgen. Javel, bun overdrev

og efterlignet Usseldommen i Hytterne, bun gjorde

sig falsk fattig, — vilde bendes Fortjeneste ba vseret

storre bvis bun badde vaeret nodt til en saa ringe

Stas? Lat hende i Fred, bun bar Ret til Fred!

Hun overdrev storartet og gjorde mere end bun

skulde. Det var to Karfolk paa Gaarden, men Inger

passet paa naar de var borte og saget Ved, bvad

skulde nu denne Pinsel og Tugtelse vaere god fori

Hun var saa ubetydelig et Menneske, saa ringe, ben-

des iEvner saa almindelige, bendes Dod eller Liv

skulde ikke maerkes i Landet, bare her i Marken.

Her var bun nsesten stor, bun var ialfald den stor-

ste, og bun syntes vel bun var vaerd al den Optug-

telse bun kostet paa sig selv. — Hendes Mand sa:

Han Sivert og jeg bar snakket om det, vi vil ikke

vite av at du sager Veden vores og sliter dig ut. —
Jeg gjor det for min Samvittigbets Skyld, svarte

bun.
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Samvittighet? Det gjorde alter Isak eftertaenk-

som, han var en Mand ut i Aarene, sen i Omlepet,

men vsegtig naar han endelig kom sigende. Sam-

vittighet maatte vaere adskillig kraftig siden den

snoft vendte ned op igjen paa Inger. Og hvorledes

det nu var, men Ingers Omvendelse virket ogsaa

paa ham, hun smittet sin Mand, han blev fortsenkt

og tam. Det var en Vinter saa tungsom og uover-

vindelig, han sekte Ensomhet, sokte Skjul. For at

spare sin egen Skog hadde han nu kjopt nogen

Tylvter med gode Stokker i Statens Skog imot Sve-

rige, — han vilde ingen Hjaelp ha til at faelde dette

Tommer, han vilde vaere alene, Sivert blev sat til at

opholde sig hjemme og hindre Morn fra at for-

slite sig.

I de korte Vinterdager gik da Isak til Skogen i

Morke og hjem igjen i Morke, det var ikke altid

Maane og Stjaerner, stundom var hans egne Spor

fra om Morgningen gjenfoket av Sne og han hadde

ondt for at finde frem. En Kvaeld saa haendte det

ham noget.

Han hadde tilbakelagt det meste av Veien, i det

gode Maaneskin saa han Sellanraa borti Lien, der

laa det pent og ryddet, men lite og mest som un-

derjordisk at se til fordi det var saa dypt nedsneet.

Nu fik han Temmer igjen, og det skulde vel bli en

Forundring paa Inger og Bornene naar de fik hore

hvad han skulde bruke det til, hvad for en over-

jordisk Bygning han taenkte paa. Han satte sig i
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Sneen og vilde hvile litt for ikke at komme utaset

hjem.

Det er stille omkring ham, og Gud velsigne denne

Stilhet og Tankefuldhet, den er bare av det godel

Nu er jo Isak en Rydningsmand og han ser der

borte paa Jordet hvor han skal rydde videre, han

lofter i Tanken store Stener bort, han har et av-

gjort Kald for Grofter. Der, vet han nu, ligger en

rigtig sid Myrteig paa bans Jorde, den er fuld av

Malm, en metallisk Hinde pleier at staa over hver

Pyt her, nu vil han grofle den ut. Han deler med
0iet Marken op i Ruter og han har Planer med
disse Ruter og Spekulationer med dem, han vil gjore

dem saa gronne og frugtbare. Aa en dyrket Mark
var et stort Gode, den virket paa ham som Orden

og Ret og dertil som Nytelse

Han reiste sig og fandt sig ikke rigtig igjen. Hm?
Hvad var sket? Intet, han hadde sittet litt. Nu staar

noget foran ham, et Vaesen, Aand, graa Silke —
nei det var intet. Han blev rar tilmote, steg et kort,

usikkert Skridt frem og gik like imot et Blik, et

stort Blik, to 0ine. Samtidig begyndte Aspene i

Naerheten at suse. Nu vet enhver at Asp kan ha en

ubehagelig og hundsk Maate at staa og suse paa,

ialfald hadde Isak aldrig hort vaerre Svineri til Sus

end nu og han kjendte en Frysning ile gjennem

sig. Han tok ogsaa frem for sig med Haanden og

det var kanske den bjaelpeloseste Bevsegelse den

Haand nogensinde hadde gjort.
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Men hvad var nu dette foran ham, og hadde det

Faks eller ikke? Isak hadde jo alle Dager kunnet

gJ0re Ed paa at det fandtes en heiere Magt, og

engang hadde han set den, men dette han nu saa

lignet ikke Gud, Om det kunde vaere den Hellig-

aand som saa slik ut? Men hvad stod han isaafald

her for, paa slette Marken to 0ine, et BHk, og ikke

mere? Var det for at ta ham, for at hente hans

Sjael, saa fik det saa vaere, engang vilde jo det

allikevel ske, saa blev han salig og kom i Himlen.

Isak var spsendt paa hvad som vilde ske, hans

Frysninger vedblev, det stod jo Kulde ut fra Skik-

kelsen, Frost, det maatte vaere Djsevelen, Her kom
Isak saa at si mere ind paa kjendt Grund, det var

ikke umuHg at det var Djaevelen; men hvad vilde

han her? Hvad hadde han netop grepet Isak i? At

sitte og dyrke Jord i Tankerne og det kunde umu-
lig ha forarget ham. Nogen anden Synd visste ikke

Isak at ha begaat, han var bare paa Hjemveien fra

Temmerskogen, en Arbeidsmand baade trset og

sulten, han skulde til Sellanraa, alt var godt ment —
Saa tok han et Skridt frem igjen, men det var ikke

noget langt Skridt og han tok det desuten ogsaa til-

bake med det samme. Da ikke Synet vilde gi paa sig

rynket sandelig Isak Brynene, som om han begyndte

at fatte Mistanke til det. Var det Djgevelen saa fik

det vaere Djaevelen, men han hadde ikke den hoieste

Magt, Luther hadde saaledes naer draept ham en-

gang og det var flere som hadde manet ham bort
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med Korstegnet og Jesu Navn. Ikke saa at Isak ut-

fordret Faren og satte sig ned og lo av den, men
han opgav ialfald at do og bli salig som ban forst

hadde hat til Hensigt, og nu tok han t o Skridt imot

Synet, korset sig og skrek: I Jesu Navn!

Hm? Da han horte sit eget Skrik var det som han

med en Gang fandt sig selv igjen og saa Sellanraa

borti Lien. Aspene suste ikke mere. De to 0inene var

borte fra Luften.

Han gjorde ikke Veien lang hjemover og utfor-

dret ikke Faren. Men da han stod paa sin egen

Dorhelle kremtet han kraftig og frelst, og han gik

fuldkommen ophoiet ind i Stuen, som en Mand, ja

som en Verdensmand.

Inger studset, bun spurte hvorfor han var saa

likblek.

Da naegtet han ikke at han hadde mott Djaevelen.

Hvor? spurte bun.

Der borte. Midt imot os.

Inger viste ingen Misundelse. Ja bun roste ham
ikke netop for det, men det var intet i hendes Mine

som Hgnet et ondt Ord eller et Stovlespark. Se,

Inger var tvaertimot i de seneste Dager blit litt lysere

tilsinds og mere venUg, hvad det monne komme av;

nu spurte bun bare:

Var det Djaevelen selv?

Isak nikket at saavidt ban kunde se var det ham
selv.

Hvorledes blev du av med ban?
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Jeg gik paa han i Jesu Navn, svarte Isak.

Inger vagget overvaeldet med Hodet og det tok

en Tid for hun fik sat Maten frem. — lalfald saa

skal det ikke ske mere at du gaar mo alene i Sko-

gen! sa hun.

Hun hadde Omsorg for ham, det gjorde ham
godt. Han lot som han var Hke dristig og at alt

Folge i Skogen var ham likegyldig, men det lot han

bare saa for ikke at skraemme Inger mere end nod-

vendig med sin uhyggelige Oplevelse. Han var jo

selve Manden og Overhodet, alles Vaern.

Inger gjennemskuet ham ogsaa og sa: Jaja, du

vil ikke gjore mig rsedd, men du skal ta han Sivert

med dig. — Isak snoste bare. — Du kan bli syk og

ussel i Skogen, og jeg tror ikke du har vseret rigtig

frisk i det senere. — Isak snoste igjen. Syk? Slitt

og trset, javel; men syk? Inger maatte ikke gjore

ham latterlig, han var og blev frisk, han spiste, sov

og arbeidet, det hvilte jo likefrem Uhelbredelighet

over bans frygtelige Sundhet. Han faeldte engang

et Trse over sig og brak 0ret, det aergret ham ikke

videre, han leftet 0ret op igjen og holdt det paa

Plass med Luen Nat og Dag, slik grodde det. For

indre Utilpashet tok han ind Treak i kokende Maelk

og kom i Svette, Lakrits altsaa, som han kjepte hos

Handelsmanden, det provede Middel, selve de Gam-
les Teriak. Hugget han sig i Haanden lot han sit

Vand paa Saaret og saltet det og saa ^et gro paa faa

Dager. Doktor var aldrig hentet til Sellanraa.
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Nei Isak var ikke syk. En Oplevelse med Djaeve-

len kunde den sundeste komme ut for. Isak kjendte

heller intet Men av det farlige iEventyr, tvsertimot

saa var det som han styrkedes av det. Efterhvert

som Vinteren lidde og det ikke lasnger var saa evig

langt til Vaaren begyndte Manden og Overhodet nse-

sten at fole sig som et Slags Helt: Jeg forstaar disse

Ting, vi skal bare folge mig, til Nod kan jeg endog

manel

I det hele tat var det jo nu laengere og lysere Da-

ger, Paasken var forbi, Tommeret var hjemkjort,

alt skinnel, Menneskene aandet ut efter en over-

staat Vinter.

Inger var atter den forste til at rette sig iveiret,

bun hadde nu laenge vaeret i godt Humor. Hvad det

kom sig av? Ho, det hadde sin gode Grund: bun var

blit tyk igjen, skulde ba Barn igjen. Det jaevnet sig

altsammen i bendes Liv, intet klikket. Men det var

jo det storste Miskund efter alt bun badde forbrutt,

Heldet fulgte bende, Heldet forfulgte bende! Isak

blev sandelig opmserksom en Dag og maatte sporre

bende: Jeg mener det blir til noget igjen, bvorledes

kan det vsere? — Ja Gudskelov, det blir visst til

noget! svarte bun. — De var begge like forbauset.

Naturligvis var ikke Inger forgammel, Isak syntes

ikke bun var forgammel til nogetsombelst, men al-

likevel. Barn igjen, jaja. Lille Leopoldine bun var

jo flere Ganger om Aaret paa Skole paa Breidablik,
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saa hadde de ingen Smaa hjemme, og Leopoldine

var nil desuten stor.

Nogen Dager gik, saa kastet Isak resolut bort en

Lordags Kvgeld til Mandag Morgen paa en Tur ned

i Bygden. Han vilde ikke fortaslle sit iErend da ban

gik, men ban kom tilbake med Taus. Hun bette

Jensine. — Du aper vel? spurte Inger, jeg traenger

bende ikke. — Isak svarte at det var nu bun trsengte

bende.

Og ialfald var nu dette et saa pent og godbjaertet

Paabit av bam at Inger blev undselig og rort, den

nye Piken var Datter av Smeden, bun skulde for

som forst vaere Sommeren over, siden fik de se.

Og ydermere, sa Isak, saa bar jeg sendt et Tele-

gram efter ban Eleseus.

Det gav et Ryk gjennem bende, gjennem Morn.

Telegram? Vilde Isak snoft gjore det av med bende

med sin Godbjaertetbetl Se, det var jo blit bendes

store Sorg at Eleseusmand var i Byen, i den rygges-

lose By, bun badde skrevet til bam om Gud og des-

uten ogsaa forklaret at Farn begyndte at slites og

Gaarden blev alt storre og sterre, lille Sivert vann

ikke over alt og ban skulde forresten arve Morbror

Sivert engang — alt dette badde bun skrevet og en

Gang for alle sendt Reisepenger. Men Eleseus ban

var blit Bymand og lasngtet ikke tilbake til Bonde-

livet, ban svarte at bvad omentrent skulde ban

gjore bjemme? Skulde ban arbeide paa Gaarden
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og kaste bort al sin Laerdom og Kundskap igjen?

Fakta sandt saa har jeg ingen Lyst hertil, skrev

ban. Og kan du atter sende mig noget Tei til Un-

derklaer saa slipper jeg at saette mig i Gjaeld herfor,

skrev ban. — Og jada, Morn sendte Toi, sendte

maerkelig ofte Toi til Underklaer; men da bun blev

vakt og religios faldt Skjaellene fra hendes 0ine og

bun skjente at Eleseus avbaendel Toiet og brukte

Pengene til andet.

Det samme skjonte Farn. Han ordet det aldrig,

ban visste jo at Eleseus var Morns Oiesten og at

bun graat for bam og rystel paa Hodet; men den

ene Vaeven med toskaft Vend forsvandt efter den

andre og ban forstod jo at intet Menneske i Verden

kunde slite saa meget Underklaer. Alt vel overtaenkt

maatte altsaa Isak vaere Mand og Overbode igjen og

gripe ind. Det kostet jo uforboldsmaessig at faa

Handelsmanden til at telegrafere, men dels vilde et

Telegram virke overordenllig paa Sonnen, dels var

jo dette for Isak selv noget mere end almindelig at

komme bjem og fortaelle Inger. Da ban skred bjem-

over bar ban endda Tjenestepikens Kiste paa Ryg-

gen, men ban var like saa stolt og bemmeligbets-

fuld som da ban gik bjem med Guldringen ....

En berlig Tid utover, Inger visste ikke alt det

gode og nyttige bun vilde gjore og bun kunde si til

sin Mand som i gamle Dager: Du staar ut med alt!

En anden Gang: Du sliter dig ut! En anden Gang:

Nei nu maa du komme ind og faa dig Mat, jeg bar
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stekt Vafler til dig! For at gjore ham en Glsede

spurte hun: Jeg har Mot at vite hvad du har ut-

grundet dette Tommerel til og hvad du har tsenkt

at bygge? — Nei det vet jeg ikke rigtig, svarte han

og gjorde sig kostbar.

Det var blit saa aldeles som i gamie Dager. Og
efter at Barnet var fodt og det var en liten Pike, en

stor Pike, pen og velskapt — efter dette maatte Isak

ha vaeret en Sten og en Hund hvis han ikke hadde

takket Gud. Men hvad han vilde bygge? Det vilde

bli noget for Oline at rsende med igjen: en Tilbyg-

mng til Stuen, en Stue til. Se, de blev retnu saa

mange paa Sellanraa, de hadde faat Taus, de ventet

Eleseus hjem og en liten flunkende ny Pike var

kommet, — den gamle Stuen skulde nu gaa over

til at vsere et Kammers, mere kunde den ikke bli.

Og naturligvis maatte han fortaelle Inger det en

Dag, hun var jo saa nysgjserrig paa at faa vite det,

og skjont Inger kanske alt kjendte Hemmeligheten

fra Sivert — de to tisket saa ofte sammen — saa

blev hun godt forundret og lot Armene falde og sa:

Du aper vel ikke? — Smaekfuld av indvendig Gild-

het svarte han: Du kommer med saa mange nye

Born tilgaards at hvorledes skal jeg prekevere deml

Mandfolkene de var nu hver Dag og brot Sten til

den nye Stuemuren. De utgjorde hverandre omtrent

ved dette Arbeide, den ene ung og fast i sin runde

Krop, rap til at se sit Snit, til at finde den drivelige

Sten, den anden aldrende og seig, med lange Armer



222

og en uhyre Vaegt paa Spetet. Naar de hadde utfort

et storre Karstykke pustet de gjaerne paa og pratet

en leierlig og forbeholden Prat sammen:

Han Brede vil sselge, sa Farn. — Ja, sa Sonnen.

— Skal tro hvad han ssetter paa? — Det var nu det.

— Ja du bar ikke hort noget? — Nei. Jeg bar bort

to Hundrede. — Farn tsenkte en Stund og sa: Hvad
du mener, blir dette ber en Syllsten? — Det kom-

mer sig an paa om vi faar av ban denne Skalken,

svarte Sivert og stod oiebHkkelig op, han leverte

Farn Sajtbammeren at holde og brukte selv Slseg-

gen. Han blev rod og varm, ban reiste sig i bele sin

Hoide og lot Slieggen falde, reiste sig igjen og lot

den falde, tyve ens Slag, tyve Uveir. Han sparte

ikke Vserktoiet og ikke sig selv, det var grovt Ar-

beide ban gjorde, Skjorten krop op av Buksen og

gjorde bam bar over Maven, han lettet sig hver

Gang paa Taeerne for at gi Slaeggen endda storre

Sving. Tyve Slag.

Lat OS nu sel ropte Farn. — Sonnen stanset og

spurte: Har ban faat nogen Skraeld? — De la sig

begge ned og undersokte Stenen, undersokte Gal-

ningen, Bsestet, nei, den hadde ikke faat Skraeld. —
Jeg bar Mot at prove ban med bare Slseggen, sa

Farn og reiste sig. Endda grovere Arbeide, ene og

alene Magten, Slaeggen blev varm, Staalet stuvedes,

Pennen blev slov. Hun gaar av Skaftet, sa ban om
Slaeggen og boldt inde. Jeg vinn heller ikke mere,

sa han. Aa det mente han ikke at han ikke vann

mere!
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Denne Far, denne Pram, uanselig, fuld av Taal-

somhet og Godhet, han undte Sennen at slaa de

siste Slag og kleve Stenen. — Der laa den nu i to

Deler. Ja du har et lite Snit med det, sa Farn. Hm.
Breidablik kunde nok bli til noget. — Jeg skulde

ikke mene andet, sa Sonnen. — Naar at Myren blev

groftet og snudd. — Stuen maatte flies. — Ja

det forstaar sig, Stuen maatte flies, aa det vilde

bli meget Arbeide der, men. Hvorledes var det,

horte du om Mor di vilde til Kirken til Helgen? —
Ja hun snakket paa det. — Naa. Nei nu skal vi ha

0inene med os alle Steder og finde en fin Dorhelle

til den nye Stuen. Du bar ikke set nogen? — Nei,

sa Sivert.

Saa arbeidet de igjen.

Et Par Dager efter mente de begge at ha nok

Sten til Muren. Det var en Fredags Kvseld, de satte

sig og pustet paa og pratet lift igjen.

Hm. Nei hvad du mener, sa Farn, skulde vi taenke

orlite paa Breidablik? — Hvorledes? spurte Sonnen,

hvad skal vi med det? — Nei det vet jeg ikke. Der

er nu Skolehus og det ligger midt paa Strsekningen.

— Ja end saa? spurte Sennen. — Jeg vet ikke

nogen Ting at gjore med det, for det er ikke det

Slag at ha. — Har du taenkt paa det? spurte Son-

nen. — Farn svarte: Nei. Minders han Eleseus vilde

ha det at arbeide paa. — Han Eleseus? — Nei jeg

vet ikke. — Lang Overveielse paa begge Sider. Farn

begyndte at samle Vaerktoi sammen og Isesse det
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paa sig for at gaa hjem. — Minders saa, sa Sivert

endelig. Du kan jo orde det til han. — Farn avslut-

tet og sa: Nei nu har vi ikke fundet en pen Dorhelle

til Nystuen idag heller. —
Om Morgningen var det Lordag og da maatte de

vaere ute i Otten for at raekke frem over Fjaeldet

med Barnet. Jensine, Tausen, skulde vaere med, saa

hadde de den ene Gudmor, de andre Fadderne

maatte opdrives paa andre Siden av Fjaeldet, blandt

Ingers Folk,

Inger var saa pen, hun hadde sydd sig en saer-

deles klaedelig Sirskjole og var med Hvitt om Hal-

sen og Hvitt om Haandlinningerne. Barnet var hvitt

hele Veien, med et gjennemtrukket nyt blaat Silke-

baand nederst, men saa var det jo ogsaa et aparte

Barn, hun smilte og pratet alt og laa og lydde naar

Klokken i Stuen slog. Farn hadde git hende Navn.

Det tilkom ham, han agtet at gripe ind — lat os

bare folge mig! Han hadde vaklet mellem Navnene

Jacobine og Rebekka som altsammen var noget 1

Retning av Isak, og tilslut gik han til Inger og sa

frygtsomt: Hm. Hvad du mener om Rebekka? —
Jo, svarte Inger. — Da Isak horte det blev han

svaert til Kar og sa brysk: Skal hun hete noget saa

skal hun hete Rebekka. Det vil jeg vaere Mand for!

Og naturligvis vilde han vaere med til Kirken, for

at baere og for Ordens Skyld. Det skulde ikke man-

kere at Rebekka hadde godt Folge! Han studset

Skjsegget og byttet paa sig rod Skjorte som i yngre
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Aar; det var i den vserste Varmen, men han hadde

en pen og ny Vinterdragt og den klaedte han sig i.

Men forresten var ikke Isak den Mand at han vilde

ha Flothet og Elegance til Pligt, han tok saaledes

nogen saga-agtige Stovler paa til Vandringen.

Sivert og Leopoldine var igjen hjemme hos Dy-

rene.

Saa rodde de i Baat over Fjaeldvandet, og det var

en stor Lette imot for da de maatte vandre rundt det.

Men midt paa Vandet da Inger skulde gi den Lille

Bryst da saa Isak noget glimte i en Hyssing om hen-

des Hals — hvad det nu kunde vaere. I Kirken la

han Maerke til at hun hadde Guldringen paa Haan-

den. Aa den Inger, hun hadde ikke kunnet bare sigl

15
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Eleseus kom hjem.

Han hadde nu v£eret borte i flere Aar og var blit

hoiere end Farn, med lange hvite Haender og litt

morkt Skjseg paa Overmunden. Han skapte sig ikke

til, men syntes at Isegge vinn paa en naturlig og

godslig Optraeden; Morn var forundret og glad.

Han fik Kammerset at vaere i sammen med Sivert,

Brodrene kom godt overens og gjorde hverandre

mange Smaapuss som de gotlet sig over. Men na-

turligvis maatte Eleseus vaere med paa Tomringen

av Stuen og da blev ban traet og elendig, uvant som
ban var med Kropsarbeide. Rent gait blev det da

Sivert maatte gaa ut av Arbeidet og overlate det

bare til de andre to — ja saa blev Farn likefrem

vanbjulpen.

Og bvor gik Sivert ben? Kom ikke Oline over

Fjaeldet en Dag med Bud fra Sivert Morbror at nu

laa ban for Doden! Maatte saa ikke Lille-Sivert

gaa? Det var en Tilstand, aldrig kunde det ba bovd

daarligere end nu at forlange Sivert utleveret, men
det var ingen Raad med det.

Oline sa: Jeg badde ikke Tid til at gaa med Bud,
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slettes ikke, men jeg har nu fattet Godhet for alle

Bernene her og for han Lille-Sivert, og saa vilde

jeg hjselpe han til at faa sin Arv. — Var Sivert Mor-

bror meget syk? — Kjaere velsigne dokker, han fal-

der av for hver Dag! — Laa han tilsengs? — Til-

sengs? Dokker skulde ikke ape med Deden for

Guds Domstol! Han Sivert hopper og springer ikke

mere i denne Verden.

Av dette Svar maatte de jo utlede at Sivert Mor-

bror var langt kommet, og Inger drev paa at Lille-

Sivert skulde avsted straks.

Men Sivert Morbror, den Knsekt, den Skoier, laa

aldeles ikke for Doden, han laa ikke engang stadig

tilsengs. Da Lille-Sivert kom fandt han for sig en

uhyre Uorden og Elendighet paa den lille Gaard,

og det var ikke engang gjort ordentlig Vaaronn, nei

ikke engang al Vintergjodslen var utkjort; men no-

gen Dod syntes ikke at forestaa saa oieblikkelig.

Sivert Morbror var nu en gammel Mand, over sytti

Aar, han var faldt av og gik og drog sig halvklsedt

omkring i Stuen og laa ofte i Sengen, han maatte

ha Hjaelp til forskjellig, saasom til at bote Sildnoten

som hang i Naustet og for ilde; aa men han var ikke

mere paa det Yterste end at han spiste sur Fisk og

rokte Snadde.

Da Sivert hadde vaeret en halv Time og set hvor-

ledes det hele hang sammen vilde han hjem igjen.

— Hjem? sa den Gamle. — Vi bygger Stue og han

Far er vanhjaelpen. — Naa, sa den Gamle, er ikke

15*
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han Eleseus hjemme? — Jo men han er saa uvant.

— Hvorfor kom du da? — Sivert forklarte hvad for

et Bud Oline var kommet med. — For Doden?
spurte den Gamle, trodde hun jeg laa for Doden?
Det var Fan! — Hahaha, sa Sivert. — Den Gamle
saa forarget paa ham og sa: Du flirer til en doende

Mand og du heter efter mig! — Sivert var for ung
til at hsenge med Hodet, han hadde aldrig brydd

sig om Morbrorn og nu vilde han hjem igjen.

Naa, saa trodde du ogsaa at jeg laa for Doden og

saa kom du raendende, sa den Gamle. — Ho Oline

sa det, svarte Sivert. — Efter en Stunds Taushet

gjorde Morbrorn et Tilbud: Vil du bete Noten min
i Naustet saa skal du faa se noget hos mig. — Naa,

sa Sivert, hvad er det? — Nei det raker dig ikke,

svarte den Gamle tvaert og la sig tilsengs igjen.

Forhandlingerne vilde nok ta Tid og Sivert sat og

vridde sig. Han gik ut og saa sig om, alt var uflidd

og vanskjottet, det var uoverkommelig at begynde

Arbeide her. Da han kom ind igjen var Morbrorn

oppe og sat ved Ovnen.

Ser du dette? sa han og viste til et Eketraes Skrin

som stod paa Gulvet mellem bans Ben. Det var

Pengeskrinet. Egentlig var det et av de almindelige

Flaskefor med mange Rum som 0vrigheten og an-

dre Storfolk forte med sig paa Reiser i gamle Dager;

nu var det ingen Flasker i det mere, den gamle Her-

redskasserer hadde Regnskaper og Penger i det nu.

Aa dette Flaskefor, Sagnet gik at det gjemte Alver-
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dens Rikdom, Folk i Bygden pleiet at si: Hadde jeg

bare Pengene som bar Hgget i Skrinet bans Sivert!

Sivert Morbror tok op et Papir av Skrinet og sa

hoitidelig: Du kan vel laese Skrift? Laes dette Doku-

mentet! — Lille-Sivert var ingenlunde overlegen i

Skrift, det var ban ikke, men ban Iseste at ban var

indsat til Arving av alle Morbrorns Efterlatenskaper.

— Og nu kan du gjore net som du vil! sa den Gamle

og la Papiret tilbake i Skrinet.

Sivert kjendte sig ikke storre rort, i Grunden for-

talte ikke Dokumentet mere end bvad ban visste

for, ban badde jo alt fra pure Barnet ikke bort an-

det end at ban skulde arve Morbrorn engang. En
anden Sak var det om ban fik se Kostbarbeter i

Skrinet. — Det er nok meget rart i det Skrinet, sa

ban. — Mere end som du tror! svarte den Gamle
kort.

Han var saa skuffet og forarget over sin Sosterson

at ban laaste Skrinet av og gik tilsengs igjen. Her

laa ban og sendte ut forskjellige Meddelelser: Byg-

den bar bat mig til sin Fuldmaegtig og Overberre

for sine Penger og Midler i tredive Aar, jeg bar ikke

fornoden at tigge nogen om en Haands Hjaelp. Hvem
visste bo Oline det ifra at jeg laa for Doden? Kan
jeg ikke sende tre Mand i Skyss efter Doktoren bvis

jeg vil! Dokker skal ikke ape med mig. Og du, Si-

vert, kan ikke bie til at jeg bar utaandet? Jeg vil

bare fortaelle dig at nu bar du Igest Dokumentet og

det ligger i Pengeskrinet mit, jeg sier ikke mere.



230

Men gaar du ifra mig saa skal du biere frem det

Budet til ban Eleseus at ban kommer bit. Han beter

ikke efter mig og bar ikke mit jordiske Navn — lat

saa bare ban komme!
Tiltrods for den truende Tone i disse Ord over-

veiet Sivert dem og sa: Jeg skal baere frem Budet

til ban Eleseus!

Oline var fremdeles paa Sellanraa da Sivert kom
tilbake. Hun badde faat Tid til at gjore en Sving

ned gjennem Marken, saa langt ned som til Aksel

Strom og Barbro paa deres Nybygg, saa kom bun

igjen derfra og var fuld av Sladder og Hemmelig-

beter: Ho Barbro laegger paa sig, sa bun bviskende,

det skulde nu vel aldrig bety noget? Ikke mine Ord

igjen! Naa, du kommer igjen, Sivert? Saa er det vel

ikke mere at sporre om, Morbror din er bensoven?

Jaja ban var nu en gammel Mand og en Olding paa

Cravens Bred. Hvad — naa, ban er ikke dod? Store

Ting at takke Gud for! For jeg med Tov, sier du?

Dersom at jeg badde vaeret saa fri for Synd! Ja kun-

de jeg vite at Morbror din at ban laa og loi for Gud?

Han falder av, det var mine Ord, og dem skal jeg

engang bekrtefte for Tronen. Hvad du sier, Sivert?

Ja, men laa ikke Morbror din selv paa Sengen og

rokte og knaepte begge Haenderne ibop over Bry-

stet og sa at nu laa ban bare og straevet?

Det var umulig at strides med Oline, bun over-

mandet sin Motstander med Snak og la bam ode.

Da bun borte at Sivert Morbror forlangte Eleseus
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til sig grep hun ogsaa denne Omstcsndighet og

brukte den til sin Fordel: Der kan dokker here om
jeg for med Tov! Han Gammel-Sivert paakalder sin

Slaegt og smsegter efter sit KJ0t og Blod, ban er sist

paa! Du maa ikke naegte ban det, Eleseus, du skal

fare med en Gang og finde Morbror din ilive! Jeg

skal ogsaa over Fjseldet, vi blir i Lag.

Oline forlot jo ikke Sellanraa for bun badde faat

Inger avsides og bvisket mere om Barbro: Ikke

mine Ord igjen, men bun badde Tegnene! Og nu

er det vel Meningen at bun skal bli Kone paa Ny-

bygget. Somme Folk er stort asmnet om de er smaa
som Sand ved Havsens Bred til at begynde med.

Hvem kunde nu ba trodd det om bo Barbrol Han
Aksel monne vsere en drivendes Kar, og slike store

Gods og Gaarder som ber i Marken det bar jo ikke

vi paa vores Side av Fjseldet, det vet du ogsaa, In-

ger, som er fra vores Bygd og er barnefodt der. Ho
Barbro badde nogen Mark Uld i en Kiste, det var

bare Vinteruld, jeg var ingen begjaerendes og ikke

bydde bun mig nogen, mellem os var Goddag og

Farvel, endda jeg kjendte bende fra Barnsben bele

Tiden da jeg var ber paa Sellanraa og du, Inger, var

borte paa Lseren —
Nu graater bo lille Rebekka, sa Inger og avbrot

Oline og rakte bende en Nseve Uld.

Stor Takketale fra Oline: Ja var det ikke som bun
just badde sagt til Barbro at Inger og bendes Make
til at gi! Hun gav saa bun blev numen og finger-
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saar, men aldrig saa knydde hun. Gaa ind til den

lille Engelen, og aldrig saa fandtes det et Barn saa

likt sin Mor som lille Rebekka. Kunde Inger huske

hvad hun engang hadde sagt: at hun ikke fik flere?

Nu saa hun! Nei man skulde here paa de Gamle

som selv har hat Bern, for Guds Veie de er uran-

sakelige, sa Oline.

Saa labbet hun efter Eleseus op gjennem Skogen,

sammensunken av ^Elde, melet og graa og nyfiken,

uforgjaengelig. Til Gammel-Sivert vilde hun nu gaa

og si at det var hun — Oline — som hadde faat

Eleseus i Vei.

Men Eleseus ban hadde ikke latt sig node, det var

ingen Vanskelighet at overtale ham. Se, ban var i

Grunden vokset sig bedre end ban tegnet til, Ele-

seus, ban var en skikkelig Gut paa sin Maate, gods-

lig og snil fra Fodselen, bare uten storre Legems-

kraefter. Det at ban nodig vilde hjem denne Tur

fra Byen var ikke uten Grund, ban visste jo godt at

Morn hadde vaeret paa Straf for Mord, i Byen horte

ban intet derom, i Marken husket vel alle det. Hadde

ban ikke nu i flere Aar vaeret sammen med Kame-

rater, som hadde laert ham mere Naertakenbet og

Finfolelse end ban for hadde? Var ikke Gaffel like

saa nodvendig som Kniv? Hadde ban ikke al sin

Dag skrevet Kroner og 0re, men her i Marken bruk-

tes endda den gamle Dalermynt? Jo ban vandret

meget gjaerne over Fjaeldet til et andet Bygdelag,

hjemme paa Gaarden maatte han jo hvert 0ieblik
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holde sin Overlegenhet i Age. Han gjorde sig Flid

for at laempe sig efter de andre, og det lyktes, men
han maatte vaere paa Vakt. Som da han kom hjem

til Sellanraa for et Par Uker siden: han hadde jo tat

med sig sin lysegraa Vaarfrak skjont det var midl

paa Sommeren, da han haengte den op paa en Spiker

i Stuen kunde han godt ha vendt ut til Verden Solv-

skiltet med hans Bokstaver paa, men han gjorde

det ikke. Likedan med Stokken, Spaserstokken. Den
var rigtignok bare et Paraplyskaft som han hadde

avrigget og plukket Staaltraadene ut av, men her

hadde han ikke brukt den som i Byen og svinget

den, langtfra, bare baaret den i Skjul langs Laaret.

Nei det var intet at undres paa at Eleseus gik over

Fjaeldet. Han dugde ikke til Tomring, han dugde til

at skrive Bokstaver, det kunde ikke alle og enhver,

men i hele Hjemmet var det ingen som paaskjonnet

denne fine Laerdom og Kunst undtaken kanske

Morn. Han gik glad opover Skogen foran Oline, han

vilde hie paa hende hoiere oppe, han lop som en

Kalv, han hastet. Eleseus hadde paa en Maate stjaa-

let sig fra Gaarden, han var rscd for at bli set, ja

for han hadde jo berget med sig baade Vaarfrakken

og Spaserstokken til Turen. Paa den andre Siden

av Fjaeldet maatte han ha Haab om at faa se Folk

og selv bli set, kanske endog komme til Kirken. Saa

slet han gladelig med en overflodig Vaarfrak i

Solsteken.

Og han efterlot intet Savn paa Bygningen, tvsert-
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imot, saa fik Farn Sivert igjen, og Sivert var jo til

mangedobbelt Nytte og holdt ut fra Morgen til

Kvaeld. Det tok dem ikke lang Tid at lafte Stuen op,

det var en Tilbygning, tre Vaegger; de slap at ry

Tommeret, de skar det paa Sagen; av Hunen hadde

de saa med en Gang Taktro. En vakker Dag saa de

sandelig Stuen faerdig for sine 0ine, taekket, gulv-

lagt og Vinduerne indsat. Saa vann de ikke mere

mellem Onnerne, de fik bordklaede og male senere.

Nu kom Geissler med stort Folge over Fja^ldet fra

Sverige. Og Felget var tilhest, ridende paa blanke

Hester og gule Sadler, det var vel rike Reisende, de

var saa tykke og tunge, Hestene bugnet under dem;

blandt disse store Herrer kom da Geissler gaaende

tilfots. Det var ialt fire Herrer og Geissler, dertil var

det to Oppassere som leidde hver sin Pakhest.

Rytterne steg av paa Tunet og Geissler sa: Der

bar vi Isak, det er selve Markgreven. Goddag, Isak!

Der ser du, nu kommer jeg igjen, som jeg sa.

Geissler var den samme. Skjent ban kom tilfots

lot ban ikke til at fole sig ringere end de andre, ja

bans slitte Frak bang sid og ensom nedover bans

slunkne Bak, men ban var overlegen og bovmodig

i Ansigtet. Han sa: Det er Meningen at disse Her-

rerne og jeg skal litt op i Fj?eldet, de er saa fete, de

skal bli av med litt Spaek.

Herrerne var forresten snille og godmodige, de

smilte til Geisslers Ord og bad Isak undskylde at

de kom som en Krig indover bans Gaard. De badde
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Niste med, saa de skulde ikke aete ham ut av Hu-

set, men de vilde vaere taknemmelige for Tak over

Hodet i Nat. Kanske de fik vaere i den nye Byg-

ningen?

Da de hadde hvilet en Stund og Geissler hadde

vaeret inde hos Inger og Bornene gik alle de Frem-

mede op gjennem Skogen og blev borte tilkvselds.

Nu og da utover Eftermiddagen hadde Folkene paa

Gaarden hert nogen ukjendt hoie Skudd opi Fjsel-

det, og Folget kom ned med nye Stenprover i Po-

ser, Blaakobber, sa de og nikket til Stenene. De forte

en laerd og lang Samtale og saa paa et Kart som de

saa loselig hadde tegnet, det var en Bergkyndig

iblandt dem og en Ingenior iblandt dem, en kaldtes

Landshovding, en Brukspatron; Luftbane, sa de,

Taugbane, sa de. Geissler kastet ind et Ord nu og

da og det syntes hver Gang at retlede Herrerne, det

blev lagt adskillig Mserke til bans Ord. — Hvem er

Eier paa Sorsiden av Vandet? spurte Landshovdin-

gen Isak. — Staten, svarte Geissler rapt. Han var

vaken og glogg, ban holdt i Haanden det Doku-

ment som Isak engang hadde underskrevet med
sit Bumaerke. — Jeg bar jo sagt at det er Staten,

spor du endda om det! sa ban. Vil du kontrollere

mig saa vsersaagod!

Senere paa Kvaslden tok Geissler Isak med sig i

Enrum og sa: Skal vi saelge Kobberfjaeldet? — Isak

svarte: Ja det er nu saa at Lensmanden bar kjopt

Fjaeldet engang og betalt mig. — Rigtig, saa Geiss-
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ler, jeg kjopte Fjaeldet. Men nu er det ogsaa saa at

du skal ha Procenter av Salg eller av Drift, vil du

avhaende disse Procenter? — Det forstod ikke Isak

og Geissler maatte forklare det: Isak kunde ikke

drive Mine, han var Jordbruker, han ryddet Land;

Geissler kunde heller ikke drive Mine. Penger, Ka-

pital? Ho, saa meget han vilde! Men han hadde ikke

Tid, han stod i meget, var idelig paa Reiser, maatte

skjotte sine Eiendomme sorpaa og nordpaa. Nu vil-

de Geissler saelge til disse svenske Herrer, de var

hans Kones Familje allesammen og rike Folk, Fag-

folk, de kunde drive Fjaeldet. Forstod Isak det nu?

— Jeg vil som Dokker vil! erklaerte Isak.

Maerkelig — denne store Tillit gjorde vel den luv-

slitte Geissler godt: Ja det vet jeg nu ikke om du

staar dig paa, sa han og overveiet. Pludselig blev

han sikker og fortsatte: Men gir du mig frie Haen-

der saa skal jeg ialfald handle bedre for dig end du

selv kunde ha gjort. — Isak begyndte: Hm. Dokker

har fra ferste Stund va^ret en god Mand for os alle

her .... Geissler rynket Panden og avbrot ham:

Ja det er godt!

Om Morgningen satte Herrerne sig til at skrive.

Det var alvorlige Ting de skrev: ferst en Kjope-

kontrakt paa firti Tusen Kroner for Fjaeldet, der-

naest et Dokument hvori Geissler fraskrev sig hver

Skilling av disse Penger til Fordel for sin Kone og

sine Born. Isak og Sivert blev kaldt ind for at un-
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derskrive som Vidner paa disse Papirer. Da det

var gjort vilde Herrerne avkjope Isak hans Procen-

ter for en Bagatel, fern Hundrede Kroner. Geissler

stoppet dem med de Ord: Spok tilside!

Isak skjente ikke stort av det hele, han hadde
engang solgt og faat sin Betaling, men forresten saa

var Kroner — det var ingenting, det var ikke Da-
lere. Sivert derimot utdrog litt mere, Tonen i For-

handlingerne var ham paafaldende: det var visst

en Familjeaffaere som blev op- og avgjort her. En
av Herrerne kunde si: Kjaere Geissler, du burde vir-

kelig ikke ha saa rode 0ine! Hvortil Geissler svarte

gloggt, men vikende: Nei det burde jeg virkelig

ikke. Men det gaar ikke efter Fortjeneste i denne
Verden!

Var det saa at Fru Geisslers Brodre og Slaegt-

ninger vilde kjope vaek hendes Mand, kanske med
ett Slag frigjore sig for hans Besok i deres Hjem
og hans plagsomme Familjeskap? Nu var jo Fjael-

det rimeligvis ikke vaerdilost, det blev ikke paa-

staat av nogen; men det laa avsides til, Herrerne
sa likefrem at de kjepte det nu for at avhaende det

igjen til Folk som maatte ha langt mere Magt end
de til at drive det. Heri var intet urimelig. De sa

ogsaa aapent at de visste ikke hvormeget de vilde

faa igjen for Fjaeldet som det laa der: blev Drift

aapnet saa var kanske firti Tusen ingen Betaling;

blev Fjaeldet liggende der som nu var det bort-



238

kastede Penger. Men for alle Tilfaelders Skyld vilde

de ha rent Kjop og derfor bydde de Isak fern Hun-

drede Kroner for bans Del.

Jeg er Isaks Fuldmaegtig, sa Geissler, og jeg ssel-

ger ikke hans Ret under ti Procent av Kjopesum-

men.

Fire Tusen! sa Herrerne.

Fire Tusen, sa Geissler. Isak eiet Fjaeldet, ban faar

fire Tusen. Jeg eiet det ikke, jeg fik firti Tusen.

Vil Herrerne umake sig med at taenke dette overl

Ja men fire Tusen!

Geissler reiste sig og sa: Eller intet Salg!

De taenkte paa det, bvisket om det, gik ut paa

Tunet, trak Tiden ut. Gjor Hestene i Orden! ropte

de til Oppasserne. En av Herrerne gik ind til Inger

og betalte fyrstelig for Kaffe, for nogen 7Eg og for

Husrummet. Geissler gik tilsynelatende likegyldig

omkring, men ban var like vaken: Hvorledes gik

det med Vandledningen ifjor? spurte ban Sivert. —
Den berget hele Avlingen. — Dere bar brutt den

Teigen der siden jeg var ber sist? — Ja. — Dere

maa ba en Hest til paa Gaarden, sa Geissler. Alt

saa ban.

Kom nu ber og lat os faa en Ende paa detl ropte

Brukspatronen.

Alle gik nu ind i Nybygningen igjen og Isaks fire

Tusen Kroner blev optalt. Geissler fik et Papir, ban

stak det lost i Lommen som om det ikke badde

nogen Vaerdi. Gjem del! sa de til bam, og din
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Hustru vil faa Bankboken om nogen Dager, sa

de. — Geissler rynket Panden og svarte: Det er

godtl

Men de var ikke fserdige med Geissler. Ikke saa

at ban oplot sin Mund for at begjaere noget, men
der stod ban nu og de saa bvorledes ban stod der;

kanske badde ban ogsaa betinget sig en Slump Pen-

ger for sig selv. Da Brukspatronen leverte bam en

Seddelpakke nikket Geissler bare og sa atter at det

var godt. Og saa tar vi et Glas sammen med Geiss-

ler, sa Brukspatronen.

De drak og var fserdige. Saa tok de Farvel med
Geissler.

1 dette 0ieblik kom Brede Olsen gaaende. Hvad
vilde nu ban? Brede badde nok bort de tordnende

Skudd igaar og ban forstod at noget foregik i Fjsel-

det. Nu kom ban og vilde saelge Berg ban ogsaa.

Han gik Geissler forbi og benvendte sig til Herrer-

ne: ban badde opdaget maerkelige Stensorter, utro-

lige, somme som Blod, andre som Solv; ban kjendte

bver liten Krog i Fjaeldene omkring og kunde gaa

bent paa dem, ban visste om lange Aarer med
tungt Metal — bvad kunde det vaere for Slags Me-

tal? — Har du Prover? spurte den Bergkyndige. —
Ja. Men kunde de ikke like saa godt gaa op i Fjael-

det? Det var ikke langt. Jo Prover? Mange Saekker,

mange Kasser, Brede badde dem ikke med, men
badde dem bjemme, ban kunde lope bjem efter

Prover. Men det var snarere at lope op i Bergene
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efter nogen, hvis de vilde vente. Herrerne rystet

paa Hodet og reiste.

Brede saa forurettet efter dem. Hadde Haapet

blusset i ham et 0ieblik saa sluktes det nu, han

arbeidet under Uheld, intet vilde lykkes for ham.

Det var godt at han hadde et let Sind at staa Livet

imot med, han saa efter Rytterne og sa tilslut:

Lykke paa Reisen med dokker!

Men nu blev han atter ydmyg til Geissler, til sin

forrige Lensmand, og duttet ham ikke mere, men
hilste til ham og sa Dokker. Geissler hadde under

et eller andet Paaskud faat Lommeboken op og

viste frem hvor diger den var med Penger. — Kan
ikke Dokker hjaelpe mig, Lensmand! sa Brede. —
Gaa hjem og groft ut Myren din! sa Geissler og

hjalp ham ikke det Spor. — Jeg kunde godt ha tat

med mig en hel Bor med Prover, men hadde det ikke

vaeret bedre at se Bergene selv naar de nu var her?

— Geissler overherte ham og spurte Isak: Saa du

ikke hvor jeg gjorde av det Dokumentet? Det var

yterst vigtig, flerfoldige Tusen Kroner. Naa, her

er det, midt i en Seddeldynge! — Hvad var det for

Slags Folk? Tok de sig bare en Ridetur? spurte

Brede.

Geissler hadde vel gaat i en stor Spsending, nu

spaknet han av. Men han hadde endda Liv og Lyst

til at utrette litt til: han fik med sig Sivert op i

Fjacldet, og Geissler hadde et stort Papir med og

tegnet et Kart over Marken paa Sorsiden av Van-
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det — hvad han nu hadde for Tanker med det.

Da han nogen Timer senere kom ned til Gaarden

igjen var Brede endda der, men Geissler svarte ham
ikke paa noget Spersmaal, men var traet og vinket

bare med Haanden.

Han sov i ett Drag til tidlig den nseste Morgen,

saa stod han op med Solen og var uthvilet. Sellan-

raa! sa han og stod paa Tunet og saa sig vidt om-

kring.

Alle de Pengene jeg fik, sa Isak, skal jeg nu ha

dem?
Pratl svarte Geissler. Skjonner du ikke at du

skulde hat mere? Og det var egentlig mig du skulde

hat dem av, efter vor Kontrakt; men som du saa.

hovde det ikke slik. Hvormeget fik du? Bare Tusen

Daler, efter gammel Regning. Jeg staar og taenker

paa at du maa ha en Hest til paa Gaarden. — Ja.

— Jeg vet om en Hest. Han som nu er Stsevnevidne

hos Lensmand Heyerdahl later sin Gaard forfalde,

han synes det er morsommere at reise omkring paa

Panting. Han har solgt av Buskapen sin for, nu vil

han sselge Hesten. — Jeg skal hore med han, sa

Isak.

Geissler viste vide omkring med Haanden og sa:

Alt er Markgrevens! Du har Hus og Dyr og et dyr-

ket Jorde, ingen kan suite dig ut!

Nei, svarte Isak, vi har alt som Gud har skapt!

Geissler vimset frem og tilbake paa Gaarden og

gik pludselig ind til Inger: Blir det Raad til litt

Markens Grede I 16
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Niste idag ogsaa? spurte han. Nogen Vafler igjen,

uten Smor og Ost paa, det er nok av Godt i dem
for. Nei gjor som jeg sier, jeg vil ikke baere mere.

Geissler ut igjen. Hans Hode maatte vaere i Uro,

han gik ind i Nybygningen og satte sig til at skrive.

Han hadde det uttsenkt paa Forhaand, saa det tok

ham ikke lang Tid, det var en Henvendelse til Sta-

ten, sa han overlegent til Isak, til Departementet

for det Indre, sa han. Jeg har meget at staa il

Da han hadde faat sin Niste og sa Farvel var det

som han pludselig husket noget: Det er sandt, jeg

glemte visst da jeg gik herfra sist — jeg hadde tat en

Seddel ut av Lommeboken, men saa hadde jeg

stukket den i Vestelommen. Der fandt jeg den. Jeg

har saa mange Forretninger. — Dermed la han

Inger noget i Haanden og gik.

Jo saa gik Geissler og syntes noksaa kjaek. Han
var ingenlunde nedfor og han dode ikke paa Isenge,

han kom igjen til Sellanraa og forst mange Aar

senere saa dode han. Det var et Savn hver Gang

han gik fra Gaarden; Isak hadde tsenkt paa at sporre

ham om Breidablik og raadfore sig med ham, men
det blev ikke til noget. Geissler vilde vel kanske og-

saa ha fraraadet ham at kjepe Stedet — at kjope

Rydningsland til en Kontorist som Eleseus.
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Sivert Morbror blev allikevel ryr. Del tok Eleseus

en tre Ukers Tid at vaere hos ham, saa var den

Gamle dod. Eleseus ordnet med Begravelsen og var

rigtig flink i den Retning, ban fik fat i en og anden

Fuchsiablomst fra Stuerne omkring og laante Flag

til halv Stang og kjopte sort Mugg hos Handels-

manden til nedrullede Gardiner. Isak og Inger blev

budsendt og kom til Jordfaestelsen, Eleseus var den

egentlige Vaert og forestod Trakteringen til de Ind-

budne, ja da Liket blev sunget ut sa Eleseus endog

nogen pene Ord over Kisten og bans Mor tok til

Lommetorklaedet av Stolthet og Rorelse. Alt gik

brillant.

Paa Hjemveien i Earns Selskap maatte Eleseus

baere sin Vaarfrak aapenlyst, men Spaserstokken

skjulte ban i et av dens iErmer. Det gik godt like

til de skulde i Baat over Vandet, saa kom jo Earn

uforvarende borti Frakken og der bortes et Knaek.

— Hvad var det? spurte han. — Det var ikke noget,

svarte Eleseus.

Men den knaekkede Stok blev ikke bortkastet, da

16*
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de kom hjem sokte Eleseus efter en hevelig Hoik. —
Kan vi ikke spjelke han? sa Sivert, den store Spilop-

maker. Se her, dersom at vi laegger paa han en god

Traespile paa to Sider og rorer med Bektraad ..?

— Jeg skal rore dig med Bektraad, svarte Eleseus.

— Hahaha. Men du vil kanske heller rore med et

rodt Hosebaand? — Hahaha, sa Eleseus ogsaa, men
saa gik han til Morn og fik et gammelt Fingerbol

av hende og det filet han Bunden av og gjorde sig

en rigtig pen Hoik til Spaserstokken. Aa Eleseus

var ikke saa kjeivet med sine lange hvite Hsenderl

Brodrene apet med hverandre fremdeles: Skal jeg

faa det som er efter han Sivert Morbror? spurte

Eleseus. — Om du skal faa det? Hvormegef er det?

spurte Sivert. — Hahaha, du vil forst vite hvorme-

get det er, din Gjaerrighund! — Ja du kan gjaerne

faa det! sa Sivert. — Det er imellem fem og ti Tu-

sen. — Daler? ropte Sivert. Han kunde ikke til-

bakeholde det. — Eleseus regnet jo aldrig i Dalere,

men nu hovde det saa og han nikket. Og han lot

Sivert gaa med den Besked til naeste Dag.

Saa kom Eleseus tilbake til Saken: Du gaar nok

og angrer paa den Gaven din igaar? sa han. —
Din Toskl svarte Sivert rigtignok, men fem Tusen

Daler var nu fem Tusen Daler og ingen Smaaskil-

ling; hvis ikke Brorn var en Lus eller en Indianer

saa gav han vel tilbake Halvdelen. — Nu skal jeg

si dig ett, forklarte endelig Eleseus, at jeg tror ikke

jeg vilde blit fet av den Arven. — Sivert saa for-
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undret paa ham: Naa, ikke det? — Nei ikke saa

saerdeles og par excellence fet.

Eleseus hadde jo Isert at skjenne sig bra paa

Regnskaper, Morbrorns Skrin, det beromte Flaske-

for var blit aapnet for ham og han hadde maattet

gjennemgaa alle Papirer og Summer og taelle op

Kassa. Sivert Morbror hadde ikke sat sin Soster-

son i Arbeide paa Jorden eller med Omvoring av

Noten i Naustet, han hadde indviklet ham i en fryg-

telig Uorden med Tal og Regnskapsposter. Om en

Skatteyder for ti Aar siden hadde betalt med en

Gjeit eller nogen Voger Torsei saa stod ikke Gjei-

ten eller Torseien der, men Gammel-Sivert hentet

Manden frem av sin Hukommelse og sa: Han har

betalt! — Naa, saa stryker vi den Posten, sa Ele-

seus.

Her var nok Eleseus den rette Mand, han var

snil og opmuntret den Syke med at Stillingen var

god, de to hadde koset sig sammen, sandelig endog

spokt saa smaat. Eleseus var vel i et og andet nar-

agtig, men det var Gammel-Sivert og, de hadde

simpelthen forfattet hoitravende Dokumenter til

Fordel ikke bare for Lille-Sivert, men ogsaa for

Bygden selv, den Komune som den Gamle hadde

tjent i tredive Aar. Maken til herlige Dager som nu

forlop! — Jeg kunde aldrig ha faat nogen bedre end

som dig, Eleseusmand! sa Sivert Morbror. Han
sendte Bud ut og kjopte en Sauskrott midt paa

Sommeren, Fisk blev bragt ham fersk fra Sjoen,
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Eleseus fik Ordre til at betale av Skrinet. De levet

godt. De fik fat paa Oline, de kunde ikke ha ut-

pensket nogen bedre til at delta i et Gilde, heller

ingen mere skikket til at utbrede et stort Ry over

Gammel-Siverts siste Dager. Og Tilfredsheten var

gjensidig: Jeg mener vi maa betsenke ho Oline og-

saa med orlite, sa Sivert Morbror, hun er nu Enke
og i smaa Kaar. Det blir endda nok igjen til ban

Lille-Sivert. — Det kostet Eleseus nogen Penne-

strok med ovet Haand, en Tilfeielse til den siste

Vilje, saa var ogsaa Oline med blandt Arvingerne.

— Jeg vil sorge for dig, sa Gammel-Sivert til hende.

I Tilfaelde av at jeg ikke skulde komme mig og gaa

mere her paa Jorden saa vil jeg ikke at du skal

forsmaegte, sa ban. — Oline utbrot at hun blev

maalles, men det blev hun ikke, hun var rort og

graat og takket, ingen kunde finde slike Forbin-

delser mellem en jordisk Gave og for Eksempel

„Himlens store Gjengjseldelse hisset" som Oline.

Nei maallos blev hun ikke.

Men Eleseus? Hadde ban i Begyndelsen kanske

set lyst og stort paa Morbrorns Stilling saa maatte

ban senere begynde at tsenke sig om og tale. Han
pr0vet med en svak Indvending: Kassa er jo ikke

akkurat i Orden, sa han. — Ja, men end alt som er

efter mig! svarte den Gamle. — Ja og saa bar du

vel Penger hist og her i Bankerne? spurte Eleseus;

for slik gik Sagnet. — Naa, sa den Gamle, hvorledes

det nu kan vaere med det. Men end Notbruket, end
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Gaarden og Husene og Buskapen og hvite Kjyr og

rode Kjyr! Jeg mener du vil ape, Eleseusmandl

Eleseus visste ikke hvormeget Noten kunde vsere

vaerdt, men Buskapen den hadde han set: den var

en Ku. Den var hvit og red. Sivert Morbror talte

kanske i Vildelse. Og Eleseus skjonte heller ikke

alle den Gamles Regnskaper, de var kommet i Rot,

i Vase, isaer fra det Aar Mynten gik over fra Daler

til Krone: Herredskassereren hadde da ofte regnet

disse smaa Kroner for fulde Dalere. Intet Under at

han trodde sig rik! Men naar alt var klaret frygtet

Eleseus for at det kanske ikke blev meget igjen,

kanske intet. Kanske rak det ikke til.

Ja Sivert kunde gjaerne love ham det som blev

igjen efter Morbrorn.

Brodrene spokte med det, Sivert var ikke ned-

slaat, tvsertimot, det vilde vel ha kommet til at nage

ham litt mere hvis han virkelig hadde toiset bort

fem Tusen Daler. Han visste godt at det var paa

pure Spekulation han var blit opkaldt efter Mor-

brorn, han hadde intet fortjent av ham. Nu nodde

han Eleseus til at motta Arven: jovisst skal du ha

han, kom, lat os gjore det skriftligl sa han. Jeg

under dig at bli rik. Forsmaa ikke!

De hadde mangen Spas sammen. Sivert var san-

delig den som mest hjalp Eleseus til at holde ut

hjemme; meget vilde ha vaeret morkere uten ham.

Nu var forresten Eleseus blit noksaa fordaervet

igjen, denne tre Ukers Lediggang paa den andre
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Siden av Fjaeldet hadde ikke vaeret av del gode for

ham, der hadde han ogsaa besokt Kirken og staset

godt op, ja han hadde truffet Piker. Herhjemme paa

Sellanraa var ingen, Jensine, den nye Tausen, var

ikke noget, hare et Arbeidsmenneske, hun hovde

bedre for Sivert. — Jeg bar Lyst til at vite hvor-

ledes ho Barbro paa Breidablik er bHt siden hun

blev voksen, sa han. — Gaa nedover til han Aksel

Strom og se! sa Sivert.

Eleseus gik en Sondag. Jo han hadde vaeret uten-

bygds og faat Mot og Munterhet igjen, faat Blod

paa Tand, han kom og livet op i Aksels Gamme.
Barbro selv var ingenlunde at foragte, hun var ial-

fald den eneste i Marken, hun spilte paa Gitaren

og talte kvikt, desuten lugtet hun ikke av Reinfant,

men av segte Saker, Hodevand. Eleseus paa sin

Side lot forstaa at han bare var hjemme i Ferien,

Kontoret kaldte ham snart tilbake. Imidlertid var

det morsomt at vsere hjemme igjen ogsaa, paa gamle

Tomter, og han hadde nu for sin Del Kammerset

at bo 1. Men det var ikke Byenl

Nei det skal Gud vite at Marken ikke er Byen! sa

Barbro ogsaa.

Aksel selv blev ikke til stort overfor disse to By-

mennesker, han kjedet sig og gik ut og saa over

sit Jorde. De hadde frit Spil og Eleseus var stor-

artet. Han fortalte at han hadde vaeret i Nabobyg-

den og begravet sin Morbror og glemte ikke at han

hadde holdt en Tale over Kisten.
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Da han skulde gaa bad ban Barbro om at folge

ham litt paa Hjemveien. Men nei Tak. — Er det

Skik og Bruk i Byen din at Damerne folger Her-

rerne paa Hjemveien? spurte bun. — Da blev san-

delig Eleseus rod og skjonte at ban badde fornaer-

met bende.

Men ban gik ned til Maaneland nseste Sondag

ogsaa og da badde ban Stokken 1 Haanden. De
talte som sist og Aksel var atter ikke til noget: Far

din bar nu en stor Gaard og bar bygget ban svaert

op, sa ban. — Aaja ban bar nu at bygge for ogsaa.

Det staar ikke paa for ban Far! svarte Eleseus og

brasndte efter at faa bravere litt; det er vaerre for os

andre fattige Stakkarer! — Hvorledes? — Naa, bar

dokker ikke bort det? Det bar netop vseret nogen

svenske Millionserer bos bam og kjopt et Kobber-

fjseld av bam. — Du sier ikke det! Saa fik ban

mange Penger? — Kolossalt. Jaja lat mig nu ikke

skryte, men det var jo ialfald en bel Masse Tusener.

Hvad det var jeg skulde sagt: Bygge, sier du? Jeg

ser du bar Tommer liggende, naar skal du selv

bygge? — Barbro svarte til: Aldrig!

Aldrig! var nu bare Naesevisbet og Overdrivelse:

Aksel bret Stenen ifjor Host og kjorte den bjem i

Vinter; nu mellem Onnerne iaar badde ban lagt

Muren med Kjselder og alt godt, tilbake stod at

lafte op Huset. Han baapet at faa en Stue under

Tak alt i Host, ban badde tsenkt at vaere aat ban

Sivert om nogen Dages Hjselp, bvad trodde Eleseus
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om det? — Jo, trodde Eleseus. Men du kan faa

mig, sa han smilende. — Dokker? sa Aksel aerbe-

dig og dokret ham pludselig; Dokker har Geni for

andre Ting. — Hvor det smakte al bli anerkjendt

endog i Marken! Jeg er stygt raedd for at disse

Haenderne mine duger ikke, sa Eleseus ogsaa og

var fin paa det. — Lat mig se! sa Barbro og tok

bans Haand.

Aksel kom utenfor Samtalen igjen og gik ut, de

to var atter alene. De var jaevngamle, de hadde gaat

paa Skole sammen og lekt og kyssel hverandre og

sprungel, nu frisket de op med uendelig Overlegen-

het sine Barndomsminder og det var ikke frit for

at Barbro gjorde sig iitl til. Naturligvis var ikke

han Eleseus som de store Kontorister i Bergen som

hadde baade F^riller og Guldur, men han var en

Herre her i Marken, det kunde ikke naegtes. Og nu

tok hun frem og viste ham Fotografiet fra Ber-

gen: slik saa hun ut da; men nu og! — Hvad det er

som mankerer dig nu? spurte han. — Naa, saa har

jeg ikke tapt mig, synes du? — Tapt dig? Jeg vil

bare si dig engang for alle at jeg synes du er dob-

belt saa pen nu, sa han, fyldigere i det hele tat.

Tapt dig? Nei den er klassisk! sa han. — Men synes

du ikke at Kjolen min er pen her, utskaaren i Hal-

sen og nedover Ryggen? Og saa hadde jeg Solv-

kjreden som du ser og den kostet mange Penger, jeg

fik den til Foragrings av den ene av Kontoristerne

jeg var hos. Men saa mistet jeg den. Ja jeg mistet
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den ikke akkurat, men jeg traengte Pengene da jeg

reiste hjem. — Eleseus spurte: Kan ikke jeg faa

dette Fotografiet? — Faa det? Hvad faar jeg igjen

for det? — Aa her visste Eleseus saa godt hvad han

heist vilde svare, men han torde ikke. Jeg skal

fotografere mig naar jeg kommer til Byen, saa skal

du faar mit igjen, svarte han derimot. Hun gjaemte

Billedet og sa: Nei, jeg har bare dette igjen. — Da

gik et Merke gjennem hans unge Hjaerte og han

rakte Haanden ut efter Billedet. — Jaja, giv mig saa

noget igjen for det straks! sa hun leende. Og saa

tok han og kysset hende en ordentlig Gang.

Nu blev det mere tvangfrit, Eleseus blomstret op,

han blev storartet. De flirtet og spasei og lo, de

skulde vaere Dus, sa han. Da du tok Haanden min

istad var du som en nydelig Svanedaemper, sa han.

— Jaja, nu reiser du snart til Byen igjen og saa

kommer du vel aldrig hit mere, sa Barbro. — Tror

du saa gait om mig? spurte Eleseus. — Naa, har du

ikke nogen som holder dig tilbakers? — Nei. Mel-

lem OS sagt saa er jeg ikke forlovet, sa han. — Jo

det er du visst. — Nei det er Fakta sandt jeg sier.

De flirtet en lang Stund, Eleseus var absolut for-

elsket: Jeg skal skrive til dig, sa han; faar jeg Lov

til det? — Ja, svarte hun. — Ja for jeg vil ikke vaere

smaalig og gjore det uten Lovl Pludselig blev han

skinsyk og spurte: Jeg har hort at du er forlovet

med han Aksel her, er det saa? — Med han Aksell

sa hun saa foragtelig at det trestet ham. Han skal
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bli blaa! sa hun. Saa angret him sig og la til: Han
Aksel er bra nok for sig, men. Og ban holder Bla-

det til mig og gir mig mangen Gang en Foraering,

jeg skal ikke vor at si andet. — Gudbevars! med-

gav Eleseus ogsaa, han kan va^re en svaert enestaa-

ende og utmaerket Mand paa sin Maate, det er ikke

det som er Kjaernen.

Men ved Tanken paa Aksel maatte vel Barbro

vaere blit urolig, hun reiste sig og sa til Eleseus: Nei

nu maa du gaa, for jeg skal i Fjoset!

Naeste Sondag gik Eleseus ned betydelig senere

end ellers og han hadde selv Brevet med. Det var

et Brev! En Ukes Henrykkelse og Hodebrudd, han

hadde frembragt det, utovet det: Til Froken Barbro

Bredesen, to a tre Ganger har jeg nu hat den for mig

saa unaevnelige Lykke at se dig igjen ....

Naar han kom saa sent paa Kvaeld som nu maatte

vel Barbro vaere faerdig i Fjoset og hadde kanske

alt lagt sig. Det skadet ikke, det hevde netop godt.

Men Barbro var oppe og sat i Gammen. Nu saa

hun med en Gang ut som om hun slet ikke vilde

vaere kjaerlig mere, slet ikke; Eleseus fik det Ind-

tryk at Aksel hadde hat hende fat og kanske for-

manet hende. — Vaersaagod, her er Brevet jeg lovet

dig! — Tak! sa hun og aapnet Brevet og laeste det

uten synlig Glaede. Jeg maatte ha kunnet skrive saa

godt som du! sa hun. — Han var skufTet. Hvad
hadde han gjort, hvad gik av hende? Og hvor var

Aksel? Borte. Han var kanske litt traet av disse
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jaalete Sondagsbesok og vilde vsere hjemmefra; ban

kunde jo ogsaa hat et nodvendig iErend da ban gik

til Bygden igaar. Borte.

Hvad du sitter inde i denne kvalme Gammen for

paa en saan nydelig Kvseld? Kom og gaa ut! sa

Eleseus. — Jeg venter paa ban Aksel, svarte bun.

— Han Aksel? Kan du ikke leve ban Aksel for-

uten? — Jo, men skal ban ikke ba Mat naar ban

kommer?
Tiden gik, slosedes bort, de kom ikke naermere

bverandre, Barbro var og blev lunefuld. Han provet

at fortselle fra Nabobygden igjen og glemte atter

ikke at ban badde boldt Tale: Det var ikke saa

meget jeg badde at si, men jeg tok da Taarerne ut

paa nogen. — Naa, sa bun. — Og saa var jeg ved

Kirken en Sondag. — Hvad du freget der? — Nei

freget? Jeg var der bare og saa mig om. Presten

var ikke videre til at praeke, efter mit ringe Skjon,

ban badde ikke nogen god Utforsel.

Tiden gik.

Hvad du tror ban Aksel mener om det hvis ban

finder dig ber i Kvaeld og? sa Barbro pludselig. —
Nei om bun badde git bam et Slag i Brystet kunde

ban ikke ba blit mere forsagt. Hadde bun glemt

bele forrige Gang? Var det ikke en Avtale at ban

skulde komme i Kvseld? Han blev dypt saaret og

mumlet: Jeg kan jo gaa igjenl — Det syntes bun

ikke at forfserdes over, — Hvad jeg bar gjort dig?

spurte ban med baevrende Mund. Det syntes at
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graemme ham meget, han var i Nod. — Gjort mig?

Nei du har ikke gjort mig nogen Ting. — Ja hvad

som er i Veien med dig i Kvaeld? — Med mig? Ha-

haha! Men forresten saa kan jeg ikke undres paa

det at han Aksel bhr sindt. — Jeg skal gaa! gjentok

Eleseus. Men det forfgerdet hende atter ikke, hun

brydde sig ikke om ham og at han sat der og kjsem-

pet med sine Folelser. Hun var et Asensmenneske.

Nu begyndte en ^Ergrelse at stikke ham, i Forst-

ningen ytret han den paa en fin Maate: at hun san-

dehg ikke var nogen gunstig Reprsesentant for

Kvindekjonnet! Men da det ikke hjalp — aa han

skulde heller ha tiet og taalt, hun blev bare vserre.

Men han blev heller ikke bedre, han sa: Hadde jeg

visst hvorledes du er saa hadde jeg ikke kommet

nedover i Kvseld. — End saa? svarte hun tilbake.

Saa hadde du ikke faat luftet Stokken din som du

sitter med. — Aa Barbro hun hadde vseret i Bergen,

hun kunde spotte, hun hadde ogsaa set ordentlige

Spaserstokker, derfor kunde hun nu sporre saa

naesevist at hvad var det for Slags lappet Paraply-

skaft han svinget med? — Han taalte det. Saa vil

du vel ha Fotografiet dit tilbake ogsaa da? sa han.

— Virket ikke dette saa virket intet, det var det

yterste man kunde tsenke sig i Marken at ta en Gave

tilbake. — Hvad det nu kan vaere med det, svarte

hun undvikende. — Joda, erklserte han kjaekt, jeg

skal skikke dig det med det allerforste. Lat saa mig

faa Brevet mit!
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Han reiste sig.

Javel, hun gav ham Brevet, men saa fik hun og-

saa Taarer i 0inene, jo nu slog hun om, Tjeneste-

piken blev rort, Vennen forlot hende, Farvel for

siste Gang! Du gjor ikke at gaa, sa hun, jeg bryr

mig ikke om hvad han Aksel tror. — Men nu vilde

han nytte Overtaket og bad Farvel og sa Tak for

sig. For naar en Dame er saaledes som du saa ab-

senterer jeg mig, sa han.

Han gik sagtelig bort fra Gammen og hjemover

og plystret og svinget Stokken og var Kar. Pyt! En
liten Stund efter kom Barbro ogsaa gaaende, hun

kaldte paa ham et Par Ganger. Javel, han stanset,

det gjorde han, men han var en saaret Love. Hun
satte sig i Lyngen og syntes angrende, hun tufset

med en Lyngkvist, og litt efter litt blev han rime-

ligere igjen han ogsaa og bad om et Kys, til siste

Avsked, sa han. — Nei det vilde hun ikke. — Vaer

nu bedaarende som forrige Gang! sa han og gik

omkring hende paa alle Kanter og gik fortere og

fortere for om mulig at se sit Snit. Men hun nsegtet

at vaere bedaarende, hun reiste sig. Der stod hun.

Da nikket han bare og gik.

Da han var ute av Syne dukket pludselig Aksel

frem fra nogen Busker. Barbro skvat til og spurte:

Hvorledes er det, kommer du ovenfra? — Nei jeg

kommer nedenfra, svarte han. Men jeg saa dokker

to gaa opover her. — Naa, det gjorde dul Ja det

blev du fet av! ropte hun med ett rasende. Hun var
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saavisst ikke mindre lunefuld nu: Hvad du farer

og snuser efter? Hvad skjeller det dig! — Aksel var

ikke rigtig mild: Naa, saa har han vaeret her idag

igjen? — End saa? Hvad du vil han? — Nei hvad

j e g vil han. Men hvad er det d u vil han? Du
skulde skjaemmesi — Skjsemmes? Skal vi tie om
det, skal vi tale om det? spurte Barbro med et gam-

melt Ord. Jeg sitter ikke i Gammen din som et Min-

desmaerke, saa meget du vet det! Hvad jeg skulde

skjaemmes for? Dersom at du gaar og faar dig en

anden Husbestyrerinde saa skal jeg reise. Du skal

bare holde Munden din, hvis det ikke er skamme-
lig at umake dig med det. Der har du mit Svar. Nu
skal jeg net akkurat gaa hjem og ssette Maten din

frem og koke KafTen, saa kan jeg gjore det jeg vil

siden.

Under fuld Traette kom de hjem.

Nei de var ikke altid enige Aksel og Barbro. Hun
hadde alt vaeret i et Par Aar hos ham og det hadde

nu og da vaeret Rivninger, mest fordi Barbro vilde

reise. Han var efter hende om at bli for altid, om
at slaa sig til for godt og dele Gammen og Livet

med ham, han visste jo hvor ondt det var at bli

uten Hjselp igjen, — dette hadde hun ogsaa flere

Ganger lovet at gaa ind paa, ja i kjserlige Stunder

kunde hun ikke taenke sig andet end at bli. Men
saasnart de blev Uvenner truet hun igjen med at

reise. Om ikke andet saa talte hun om at reise til
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Byen med Taenderne sine, de vaerket bort. Reise,

reise! Han maatte ha et Baand paa hende.

Baand? Det hortes ut for at hun lot haant om
alle Baand.

Naa, du vil reise nu ogsaa? sa han. — Om saa

var? spurte hun. — K a n du reise? — Kan jeg ikke?

Du tror jeg er opraadd fordi det lider til Vinteren,

men jeg kan faa mig Post i Bergen igjen hvad Tid

somhelst. — Da sa Aksel noksaa tryg: Det kan nu

ialfald ikke bli for som forst. Gaar du ikke med
Barn? — Barn? Nei. Hvad er det for et Barn du

snakker om? — Aksel stirret paa hende. Var Bar-

bro blit gal?

En anden Sak var det at han selv — Aksel —
kanske hade vaeret forlite taalsom: da han nu hadde

faat dette Baand paa hende begyndte han at op-

traede med litt forstor Tryghet, det var uklokt, han

traengte ikke at si hende saa ofte imot og ophidse

hende, det hadde ikke vaeret nodvendig at befale

hende likefrem at vaere med at saette Poteten i

Vaar, den kunde han til Nod ha sat alene. Han
skulde tidsnok vite at gjore sig til Herre naar de

var gifte, indtil da burde han bruke Forstand og

gi efter.

Men det var bare dette forsmaedelige med Ele-

seus, med Kontoristen, som kom stovendes med fin

Tale og Spaserstav. Var nu dette en Maate for en

forlovet Pike og i hendes Tilstand! Var det mulig

Markens Grade I 17
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at forstaa noget saa gait! Indtil nu hadde Aksel

vaeret uten Medbeiler i Marken, saa forandret Si-

tuationen sig.

Her er ferske Avisblade til dig, sa ban. Og saa

er ber en liten Ting som jeg bar faat fat i til dig.

Du faar nu se om du liker ban. — Hun var kold.

Skjont de begge sat og drak kokbet KafTe av Skaa-

len svarte bun iskoldt: Jeg vaager det er den Guld-

ringen som du bar lovet mig i over et Aarl

Der forlop bun sig ialfald, for det var netop Rin-

gen. Men nogen Guldring var det ikke og det badde

ban aldrig lovet bende, det fandt bun paa nu; men
det var en Solvring med forgyldte Haender paa, alt-

saa aegte nok og stemplet med Karat. Men aa den

ulykkelige Bergensreise, Barbro badde set ordent-

lige Forlovelsesringer, kom bare ikke og fortael

bende noget! — Den Ringen kan du ba selv, sa

bun. — Hvad som feiler ban? — Feiler ban? Det

feiler ban ingen Ting, svarte bun og reiste sig og

begyndte at rydde av Bordet. — Du faar nu ba ban

for som forst, sa ban, det blir vel Raad til en anden

siden. — Det svarte bun intet til.

Men forresten saa var Barbro et Skarn i Kvaeld.

Var ikke en ny Solvring Tak vaerdt engang? Det

maatte vsere denne fine Kontoristen som badde

endesnudd bendes Tankegang. Aksel kunde ikke

bare sig for at si: Men kan du fortsslle mig bvad

denne Eleseusen rsender ber efter? Hvor vil ban

ben med dig? — Hen med mig? — Ja for skjonner
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ikke den Komlingen hvorledes det er fat med dig?

Ser han det ikke paa dig? — Barbro vendte sig ret

imot tiam og sa: Naa, du tror nu du har bundet mig

her til dig, men du skal faa se at det blir Legnl —
Naa, sa Aksel. — Ja. Og du skal faa se at jeg skal

raise ogsaal — Aksel bare satte op et lite Smil til

dette og han gjorde det ikke engang stort og aapen-

lyst, nei for han vilde ikke aerte hende. Saa sa han

beroligende som til et Barn: Nei nu skal du vaere

skikkelig, Barbro. Du vet jo du og jegl

Og naturligvis, langt paa Nat endte det med at

Barbro blev blid igjen og endog sovnet med Selv-

ringen paa Fingeren.

Det rettet sig vel altsammen.

For de to i Gammen rettet det sig nok, men med
Eleseus var det vserre, han hadde ondt for at kom-

me over den Kraenkelsen han hadde lidt. Da han

ikke forstod sig paa Hysteri trodde han at han var

blit narret av pur Ondskap, ho Barbro paa Breida-

blik hadde vaeret litt for kjsek av sig, lat vaere at

hun hadde vaeret i Bergen!

Fotografiet hadde han skikket Barbro tilbake paa

den Maaten at han selv bragte det en Nat og drev

det ind til hende i Hoihuset hvor hun hadde sin

Seng. Han hadde saa langtfra gjort det i en grov

og uhoflig Form: han hadde puslet Isenge med De-

ren for at faa hende vaken, og da hun reiste sig

paa Albuen og spurte: Finder du ikke Veien ind i

Kvaeld? saa hadde dette familjeagtige Sporsmaal
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stukket ham som en Naal eller en Sabel, men han
hadde ikke skreket, bare latt Fotografiet seile pent

indover Gulvet. Og saa var han gaat sin Vei. Gaat?

Egentlig saa hadde han gaat nogen Skridt, men
derpaa var han begyndt at lope, han var saa alte-

reret, saa opspilet, bans Hjaerte slog haardt. Borte

ved nogen Busker stanset han og kikket tilbake —
nei bun kom ikke. Aa han hadde halvt haapet detl

Og om bun ialfald hadde vist saapas Godhet for

ham! Men saa skulde jo Pokker ha lopet naar bun

ikke var like i Haelene paa ham, i bare Saerken og

et Skjort, fortvilet, ja sonderknust over sig selv og

over det familjeagtige Sporsmaalet som ikke var

myntet paa bam.

Han gik bjemover uten Stok og uten at plystre,

nei han var ikke Kar lainger. Et Stik i Brystet er

ingen Smaating.

Og var det dermed endt?

En Sendag gik ban nedover igjen bare for at

kikke. Med en syk og utrolig Taalmodighet laa han

og luret borti Buskene og stirret over til Gammen.
Da Liv og Rorelse endelig viste sig derborte var det

som for at gjere det aldeles av med bam: Aksel og

Barbro kom begge ut av Gammen og gik sammen
til Fjoset. De var kjaerlige mot bverandre nu, ja de

hadde en velsignet Stund, de gik med Armene om
bverandre, han agtet at hjaelpe bende i Fjoset. Ser

man detl

Eleseus saa paa Parret med en Mine som om han
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hadde tapt alt, som om han var ruineret. Kanske

taenkte han som saa: hun gaar Arm i Arm med
Aksel Strom, hvorledes hun er kommet til det vet

jeg ikke, engang holdt hun Armene omkring migl

Der forsvandt de i Fjoset.

Naa, vaersaagod! Pyt! Skulde han ligge her i Bu-

skene og glemme sig selv? Det skulde han bra

gjore, ligge naesegrus og glemme sig selv. Hvem var

hun? Men han var den han var. Og pyt igjen!

Han sprang op og stod, Saa kostet han Lyng og

Rusk av sine Bukser og rettet sig op og stod igjen.

Hans Vrede og Overmot gav sig et rart Utslag: han

blev desperat og gav sig til at synge en Vise av ikke

ubetydelig Frivolitet. Og han hadde et inderlig Ut-

tryk i Ansigtet naar han gjorde sig Flid og sang

endda hoiere de vaerste Steder.
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Isak kom tilbake fra Bygden med en Hest.

Javel, det var blit til det at ban kjepte Hesten

av Stsevnevidnet, den var, som Geissler badde sagt,

fal, men den kostet to Hundrede og firti Kroner, det

blev seksti Daler. Det var ingen Mening blit i Heste-

priserne nu mere, i Isaks Barndom kunde man faa

den bedste Hest for femti Daler.

Men hvorfor ban ikke selv badde alet Hest? Han
badde overveiet det, badde taenkt sig et Fors Fol

— som ban badde maattet bie paa i baade et og

to Aar. Det kunde den gjore som badde Tid at

avse i Jordbruket, en som kunde late en Myrteig

ligge ubrutt til ban engang fik Hest til at kjore

bjem Avlingen av den. Som Staevnevidnet sa: Jeg

gir ikke om at fodre paa en Hest; det Hoiet jeg bar

kan Kvindfolkene mine basre ind mens jeg er ute

paa Fortjeneste!

Den nye Hest var en gammel Tanke bos Isak, en

flereaarig Tanke, det var ikke Geissler som badde

sat bam paa den. Derfor badde ban jo ogsaa for-

beredt sig efter ^Evne: et Spiltaug til, et Tjor til nu

for Sommeren; Kjoredoninger badde ban nogen
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av, flere fik han gjere til Hesten. Det vigtigste av

alt, Fodret, hadde han naturligvis ikke glemt: hvor-

for hadde det vaeret saa nodvendig at bryte den

siste Myren alt ifjor naar det ikke var for at slippe

at minke Kuholdet og endda ha Vinterfoder til den

nye Hesten? Nu stod Myren isaad til Gronfor. Det

var til de kalvende Kjyr.

Jo alt var uttaenkt. Inger hadde atter god Grund

til at bli forundret og slaa Hsenderne sammen som
i gamle Dager.

Isak kom med Nyheter fra Bygden: Breidablik

skulde saelges, det var nu lyst op paa Kirkebakken.

Den lille Avlingen som var, Hoistraaene og Poteten,

skulde gaa med i Handelen, kanske endog Dyrene,

nogen faa Dyr, Smaafse.

Vil han snoft saelge hele Hjemmet sit og gjore

sig ren! ropte Inger. Og hvor skal han flytte hen?
— Til Bygden. —

Det var rigtig nok, Brede skulde til Bygden. Men
han hadde forst provet at faa bo hos Aksel Strom

hvor Barbro alt var. Det fik han ikke. Brede vilde

ikke for alt i Verden forstyrre Forholdet mellem

Datteren og Aksel, saa han agtet sig for at vsere

paagaaelig, men jammen var dette en lei Strek i

Regningen. Aksel skulde jo lafte op den nye Stuen

til Hosten, naar da han og Barbro flyttet ind i den

saa kunde vel Brede og Familjen faa vsere i Gam-
men? Nei! Se, Brede taenkte ikke som Nybygger,

han skjente ikke at Aksel maatte romme ut fordi
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han trnengte Gammen til den okende Buskap: ogsaa

Gammen skulde gaa over til Fjos. Selv efter at han

hadde faat alt forklaret var Tankegangen ham
fremmed: Menneskene maatte vel gaa foran Dy-

rene, sa han. — Nei det var saa langt fra Nybyg-

gerens Mening: Dyrene ferst, Menneskene kunde

altid skaffe sig Vinterhi. — Barbro blandet sig nu

i det og sa: Naa, du ssetter Dyrene dine foran os

Mennesker? Det var bra jeg fik vite det! — San-

delig, Aksel gjorde jo en hel Familje fiendtlig mot

sig fordi han ikke hadde Husrum til den. Men han

gav ikke efter. Han var jo heller ikke dum og gods-

lig, men var tvaertimot blit mere og mere gjaerrig,

han visste godt at en slik Indflytning vilde fore til

adskillig flere Munder at msette. — Brede tysset paa

sin Datter og lot forstaa at han ogsaa allerhelst

flyttet ned i Bygden igjen, han kunde ikke sutinere

i Vildmarken, sa han, det var jo alene derfor han

solgte.

Aa men i Grunden var det nu ikke Brede Olsen

som solgte, det var Banken og Handelsmanden som

realiserte Breidablik, men for et Syns Skyld skulde

det gaa i Brede sit Navn. Saa mente han sig reddet

fra Skammen. Og Brede var ikke saa vaerst ned-

boiet da Isak traf ham, han trostet sig med at han

fremdeles var Inspektor over Telegraflinjen, det

var en sikker Indtaegt, med Tiden vilde han nok

igjen arbeide sig op til sin gamle Stilling i Bygden

som Pot og Pande og Lensmandens Folgesvend.
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Naturligvis hadde Brede ogsaa vaerel rert, det horte

til: det var jo saa sin Sak at skille sig med et Sted

som han hadde levet paa og slitt og arbeidet paa

i mange Aar og faat kja?rt! Men den gode Brede

lot sig aldrig varig kue. Det var bans bedste Side,

bans Cbarme. Han badde engang faat Inspiration

til at dyrke Jord, den Prove badde ikke faldt beldig

ut, men paa samme luftige Maate hadde han band-

let i andre Sporsmaal og kommet bedre fra det: ja

hvem visste om ikke endog bans Stenprover engang

vilde bli en va^ldig Affserel Men se ialfald til Bar-

bro som ban badde faat ind paa Maaneland, hun

kom jo aldrig fra Aksel Strom mere, det torde han

si, det var synlig for enbver.

Nei det stod ikke paa saalsenge han hadde Hel-

sen og kunde straeve for sig og sine! sa Brede Olsen.

Og retnu blev alle Bornene saapas store at de reiste

ut og sorget for sig selv, sa ban. Helge var alt paa

Sildnot og Katrine skulde til Doktoren og vsere. Saa

badde de bare to mindre igjen — jaja, det laget sig

jo til en tredje, men.

Isak kom med en Nyhet til fra Bygden: Lens-

mandsfruen hadde faat en Liten. — Inger med en

Gang interesseret: Gut eller Pike? — Det horte jeg

ikke, svarte Isak.

Men Lensmandsfruen hadde faat Barn — bun

som altid i Kvindeforeningen badde talt imot de

overhaandtakende Bornefodsler i Fattigstuerne: lat

Kvinden heller faa Stemmeret og Indflytelse paa
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sin egen Skjaebne! sa hun. Nu var hun fanget. Ja,

hadde Prestefruen sagt, hun har nok brukt sin Ind-

flylelse, liahaha, men allikevel undgik hun ikke sin

Skjaebne! Dette vittige Ord om Fru Heyerdahl gik

Bygden rundt og blev forstaat av noksaa mange;

Inger forstod det kanske ogsaa, bare Isak forstod

ingenting.

Isak han forstod at arbeide, at drive sin Haand-

tering. Nu var han blit en rik Mand med en stor

Gaard, men de mange Kontanter som Slumpen
hadde fort indpaa ham gjorde han daarHg Bruk av:

han gjaemte dem. Marken frelste ham. Hadde Isak

levet nede i Bygden vilde kanske den store Verden

ha indvirket iitt endog paa ham, der var saa meget

gildt, saa fine Forhold, han vilde ha kjopt Unod-

vendigheter og gaat med rod Helgeskjorte til Hver-

dag. Her i Marken var han vaernet mot alle Over-

drivelser, han levet i klar Luft, han vasket sig Son-

dag Morgen og lauget sig naar han var oppe ved

Fjaeldvandet. Det Tusen Daler — javel, en Himlens

Gave, hver Skilling til at gjaemme. Hvad til ellers?

Isak kunde mere end greie sine ordinaere Utgifter

bare ved at sselge fra Dyrene og Jorden.

Eleseus han visste jo bedre, han hadde raadet

Farn til at soette Pengene i Banken. Det kunde godt

vsere, at dette var det forstandigste, men det var

ialfald blit utsat, kanske blev det aldrig gjort. Ikke

for det, Isak overhorte ikke altid sin Sons Raad,

Eleseus var sandelig ikke saa gal, det viste han i
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det senere. Nu i Hoionnen hadde han provet at

slaa — nei det blev han ingen Mester til, og han

maatte holde sig i Naerheten av Sivert og faa ham
til at bryne Ljaaen hver Gang; men Eleseus hadde

lange Armer og kunde fange Hoi som en Kar. Nu
drev han og Sivert og Leopoldine og Tausen Jen-

sine de drev paa nede paa Jordet og saatet Aarets

ferste Hoi, og Eleseus sparte sig ikke nu heller,

men raket til han fik Vandblaemmer i Haenderne

og maatte gaa med Kluter, Han hadde hat en ussel

Matlyst i et Par Uker, men var ikke blit mindre ar-

beidsfor for det. Noget nyt maatte vaere kommet
over Gutten, det kunde synes som om han hadde

hat godt av en viss Motgang i en vis Kjgerlighets-

affsere, noget i den Retning, litt evig Sorg eller Skuf-

felse. Se, nu hadde han endog rokt op den siste To-

bakken han hadde med fra Byen, og dette kunde

vel under andre Omstaendigheter faa en Kontorist

til at slaa med Derene og uttale sig skarpt om
mangt og meget, men nei, Eleseus blev bare en sto

Gut av det, fastere i Holdningen, sandelig, en Mand.

Hvad fik saa Skoieren Sivert igjen for at serte ham?
Idag laa begge Bredrene paa Stener i Elven og drak

og Sivert var uforsigtig nok til at tilby at torke no-

get ekstra god Mose til Tobak — eller kanske du

heller vil roke han raa? sa han. Jeg skal gi dig To-

bak! sa Eleseus og langet ut og gav Brorn en Duk-

kert belt til Akslerne. Ho, der fik han! Sivert gik

endda og var vaat i Haaret.
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.Teg mener han Eleseus begynder at skape sig til

en bra Karl taenkte vel Isak naar han saa Sonnen i

Arbeide. — Hm. Skal Iro om han Eleseus vil vaere

hjemme for godt? spurte han Inger. — Hun like

saa kuriest forsigtig: Det skal jeg ikke kunne si.

Nei det vil han ikke. — Naa, har du ordet det til

han? — Aanei, Jaja jeg har nu smaat snakket med
han. Men jeg skjonner det. — Jeg har Mot at vite

dersom at han hadde sig en Jordlapp for sig selv?

— Hvorledes? — Om at han vilde bruke han? —
Nei. — Naa, har du naevnt det? — Nsevnt det? Ser

du ikke hvor forbyttet han er? Jeg skjonner ikke

han Eleseus! — Du skal ikke sitte og laste han, sa

Isak upartisk. Jeg ser ikke andet end at han gjor

godl Dagsvaerk dernede. — Naa, jaja, svarte Inger

spakt. — Jeg kan ikke forstaa hvad du har imot

Gutten, ropte Isak forarget. Han gjor sit Arbeide

bedre og bedre for hver Dag, kan du vente mere?

— Inger mumlet: Han er ikke som han var. Du
skulde snakke med han om Vester. — Om Vester?

Hvorledes? — At om Sommeren gik han med hvite

Vester i Byen, fortaeller han. — Isak taenkte paa

det og fattet ingenting: Ja kan han ikke faa en hvit

Vest? spurte han, Isak var forvildet, det hele var

naturligvis noget Kvindfolktov, han syntes Gutten

hadde Ret i dette med en hvit Vest og skjonte des-

uten ikke Meningen, han vilde bent hoppe det over:

Nei hvad du tror om at han fik Brede sit Nybrot

at arbeide paa? — Hvem? spurte Inger. — Han
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Eleseus. — Breidablik? spurte Inger. Det skal du

ikke V0rl

Saken var at hun alt hadde droftet Planen med
Eleseus, hun kjendte den godt fra Sivert som ikke

hadde kunnet holde taet. Og forresten — hvorfor

skulde Sivert tie med denne Plan som Farn sikkert

hadde rebet alene for at faa den droftet? Det var

ikke ferste Gang han saaledes brukte Sivert til

Mellemmand. Naa, men hvad hadde Eleseus sva-

ret? Som for, som i sine Breve fra Byen, at Nei jeg

vil ikke kaste bort al min Laerdom og bli til ingen

Verdens Ting igjen! Det hadde han svaret. Ja saa

var jo Morn kommet med sine gode Grunder, men
Eleseus hadde mott dem alle med Avslag og at han

hadde andre Planer i Livet. Det unge Hjaerte bar

sin Uransakelighet, efter det som var haendt hadde

han kanske ogsaa fundet det umulig at bli Nabo til

Barbro. Det kunde ingen vite. Han hadde greidd

overlegent for sig overfor Morn: han kunde faa en

bedre Post i Byen end den han nu hadde, han kun-

de bli Kontorist hos Amtmanden eller Sorenskrive-

ren, det galdt at stige, om nogen Aar blev han kan-

ske Lensmand eller kanske Fyrvogter eller han kom
ind i Toldvaesenet. Det var saa mange Muligheter

for den som hadde Laerdommen.

Hvorledes det nu kom sig, men Morn blev om-

vendt, blev revet med, aa hun var selv saa lite sik-

ker endda, Verden hadde saa let for at faa Tak i

hende. I Vinter ja da hadde hun endda laest i en viss
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utmserket Andaktsbok som hun fik da hun forlot

Anslalten i Trondhjem; men nu og! Kunde Eleseiis

bli Lensmand? Ja, svarte Eleseus, hvad andet er

Lensmand Heyerdahl end en gammel Kontorist paa

Amtskontoret?

Store Utsigter. Morn vilde likefrem fraraade Ele-

seus at omlaegge sit Liv og kaste sig bort. Hvad
skulde en slik Mand i Marken!

Men hvorfor gad Eleseus da nu om Dagen straeve

saa trutt paa Hjemmets Jorde? Gud vet, ban hadde

kanske en Mening med det. Litt Bondeaere sat ban

vel endda inde med, ban vilde ikke staa tilbake; des-

uten skadet det ikke om ban var Venner med Farn

den Dag ban atter skulde forlate Hjemmet, ban

badde sandt at si adskillig Smaaskyld i Byen, det

vilde vaere godt om ban kunde greie den, det be-

tydde stor ny Kredit. Og ber var det ikke Spers-

maal om bare en Hundredekrone, men om noget

som noget var.

Eleseus var saa langtfra dum, men derimot nok-

saa lur paa sin Maate. Han badde nok set Farn

komme bjem og visste at ban i dette 0ieblik sat ved

Stuevinduet og saa nedover. Om da Eleseus gjorde

sig litt saerlig Flid med Arbeidet just nu saa gagnet

det kanske bam og var ikke Uret mot nogen.

Det var noget omdannet ved Eleseus, bvad det

nu var, men noget forkvaklet og stille odelagt; ban

var ikke ond, men litt skjaemt. Hadde ban manglet

en Haand over sig i de forlopne Aar? Hvad kunde
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Morn gJ0re for ham nu? Ene og alene gi ham Med-

hold. Hun kunde late sig blaende av Sonnens store

Fremtidsmuligheter og ta Slaget av for ham hos

Farn, det kunde hun.

Men Isak blev tilslut aergerlig over hendes avvi-

sende Holdning, Planen med Breidablik var slet

ikke saa vaerst, efter hans Skjon. Nu hadde han

idag paa Hjemveien grepet sig i at stanse Hesten

og i stor Skynding ta et faglig Overblik over det

vanskjottede Nybygg, det kunde godt bli til noget

under arbeidsomme Hsender. — Hvorfor skal jeg

ikke ver det? spor han Inger nu. Jeg bar saapas

Hjgerte for han Eleseus at jeg vil hjselpe han til. —
Ja har du Hjserte for han saa naevn ikke Breidablik

mere! svarer hun. — Naa. — Nei for han bar langt

storre Tanker end som vi. —
Isak er jo heller ikke sikker selv, saa han kan

ikke godt tale myndig; men det aergrer ham at han

har blottet sig med denne Plan og brukt saa ufor-

sigtig klare Ord, derfor vil han nodig opgi den:

Han skal gjore som jeg vil! erklaerer pludselig Isak.

Og han hsever truende sin Rost til Bedste for Inger

om hun tilfaeldigvis ikke skulde bore godt: Ja se du

paa mig, men jeg sier ikke mere. Der er Skolehus

og midt paa Strsekningen og altihop, hvad er det saa

for storre Tanker han har? Med en slik Sen som
han kommer jeg gjaerne til at suite ihjael, er det

bedre? Men nu spor jeg hvorledes at mit eget Kjot

og Blod kan vsere ulydig mot — mot mit eget Kjot
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og Blod? — Isak tidde. Han forstod vel at det blev

vaerre og vaerre jo mere ban talte. Han vilde be-

gynde at skifle av sig Helgeklaerne som ban badde

vaeret til Bygden i, men nei saa betaenkte ban sig og

vilde vgere som ban var — bvad ban nu mente med
det. Du faar prove at orde det til Eleseus, sier ban

saa. — Inger svarer: Det var nu bedst om du selv

ordet det. Han lystrer ikke mig! — Javel, Isak er

Hodet for alle, det skulde ban mene, Eleseus kunde

bare prove at kny! Men om det nu var fordi ban

frygtet et Nederlag — Isak viker nu og sier: Det

kunde jeg gjore, jeg kunde selv orde det. Men om-

fremt saa mangt og meget som jeg skal bale med
saa bar jeg nu andet at tsenke paa. — Naa? spor

Inger forundret.

Nu gaar Isak bort igjen, bare bort i Utkanten av

Jordet, men ialfald bort. Han er saa bemmelig-

betsfuld, ban vil vaere i Skjul. Saken er: ban kom
jo bjem med en tredje Nybet fra Bygden idag, og

den er storre end de andre, den er umaatelig, ban

bar gjemt den borti Skogkanten. Der staar den,

surret i Saekkestrie og Papir, ban avdaekker den og

det er en stor Maskine. Se, den er rod og blaa, vid-

underlig, med mange Taender og mange Kniver,

med Ledd, med Armer, Hjul, Skruer, en Slaama-

skine. Naturligvis var ikke den nye Hesten blit

bentet just idag bvis det ikke badde vaeret for Slaa-

maskinens Skyld.

Han staar med en ubyre skarpsindig Mine og
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gjenhusker fra Begyndelsen til Enden den Bruks-
anvisning som Handelsmanden har Isest op for ham,
han faester en Staalfjaer her og skyver ind en Bolt der'
saa oljer han hvert Hul og hver Revne, saa ser han
hele Vaerket over. Aldrig har Isak oplevet en slik
Stund. Ta en Pen i Haand og skrive sit Bumserke
paa et Dokument — javel, en stor Fare og Vanske-
hghet det ogsaa. Likeens med Nybrotharven som
hadde mange vredne Kniver at hove ihop. Og end
det store Cirkelbladet paa Sagen, det som skulde
hvile paa en Strek i sit Leie og ikke sl^nge i 0st
og Vest og kanske springe i Taket! Men Slaamaski-
nen — et Skjurreir av Staalkvister og Kroker og
Apparater og Hundrede Skruer, og Inger sin Sy-
maskine var bare et Bokmeerke imot den!
Saa spaender Isak sig selv for Dragene og prover

Maskinen. Det var netop det store 0ieblik. Derfor
vilde han vaere i Skjul med det og v^re sin egen
Hest.

Hvad om nemlig Maskinen var gait sammensat
og ikke gjorde sit Arbeide, men sprang istykker
med et Smaeld! Det skedde ikke, Maskinen slog
Grass. Det skulde ogsaa bare mangle, Isak hadde
staat her i skarpt Studium i Timer, Solen var gaat
ned. Han spaender sig atter for Dragene og prover
Maskinen slaar Graes. Det skulde ogsaa bare mangle!
Da Duggen begyndte at falde tset efter den varme

Dag og Gutterne stod med hver sin Ljaa og skulde
ut at slaa for Morgendagen da kom Isak frem til

Markens Grade 1
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Husene og sa: Haeng bort igjen Ljaaerne for i

Kvaeld. Dokker kan saele paa Nyhesten og komme
borti Skogkanten med ban!

Dermed steg ikke Isak ind i Stuen og spiste ikke

sin Kvaeldsmat som de andre badde gjort, men ban

snudde bare paa Tunet og gik den Vei ban var

kommet.

Skal vi spsende for Kjaerren? spurte Sivert after

bam.

Nei, svarte Farn og gik igjen.

Han var saa diger av Hemmeligbet og saa over-

modig, ban neiet litt i Kalvboten for bvert Skridt,

saa eftertrykkelig skred ban frem. Gik ban til Ded
og Undergang saa var ban en modig Mand, ban

badde intet i Hsenderne at forsvare sig med.

Gutterne kom med Hesten og saa Maskinen og

blev staaende. Det var den forste Slaamaskine i

Marken, den forste i Bygden, rod og blaa, pragt-

fuld for Menneskenes 0ine. Farn, alles Overbode,

kaldte likegyldig, aa saa almindelig: Kom og spaend

for denne Slaamaskinen! sa ban. — De spaendte for.

Saa kjorte de, Farn kjorte. Brrl sa Maskinen og

faeldte Grses. Gutterne efter, uten noget i Hsenderne,

uten at arbeide, smilende. Farn stanset og saa sig

tilbake — naa, det kunde vaeret penere Slaat. Han
skruer et Par Steder for at laegge Knivene naer-

mere Jorden og prever igjen. Nei, det blir ujaevn

Slaat, uvel Slaat, Sliren med alle Knivene bopper

litt, Far og Sonner veksler et Par Ord, Eleseus bar
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fundet Bruksanvisningen og laeser i den: Det staar

at du skal saette dig paa Ssetet naar du kjorer, saa

gaar det stoere, sier han. — Naa, svarer Farn. Ja

det vet jeg nok, svarer han, jeg har studeret det

altsammen. — Han stiger op i Saetet og kjorer igjen,

og det gaar st0tt. Pludselig slaar Maskinen ikke, nei

pludselig staar alle Knivene. Ptro! Hvad nu? Farn

ned av Saetet og er ikke overmodig mere, men luter

et forgraemmet og sporrende Ansigt ned mot Ma-

skinen. Far og Sonner stirrer, noget er gait fat,

Eleseus staar og holder Bruksanvisningen. — Her

ligger en liten Bolt! sier Sivert og plukker den op

av Graesset. — Naa, ja det var bra du fandt han,

sier Farn som om det var alt han behovet for at

faa det i Orden igjen. Jeg saa netop efter den Bol-

ten! — Men nu kunde de ikke finde Hullet, hvor

Pokker var Hullet til Bolten? Der! sier Eleseus og

peker.

Og nu maatte vel Eleseus ha begyndt at fole sig

litt til Kar, bans Mvne til at granske en Bruksan-

visning var her umistelig, han pekte overflodig

laenge paa Hullet og sa: Efter Illustrationen at

domme skal den Bolten ind der! — Javisst skal han

ind der, sa Farn ogsaa, det var jo der jeg satte han!

Og for at gjenoprette sig gav han Sivert Ordre til

at se efter flere Boiler i Graesset: Det skal vaere en

til, sa han med en uhyre vigtig Mine som om han

hadde alt i Hodet. Finder du ikke flere? Naa, saa

sitter han vel i Hullet sit!

18*



276

Saa vil Farn kjore igjen.

Men dette er gait! roper Eleseus. Aa Eleseus han
staar med Tegningen i Haand, med Loven i Haand,

han er ikke til at komme forbi: Den Fjaeren der skal

vaere utenpaa! — Ja? spor Farn. — Ja men nu staar

den under, du har sat den under. Det er en Staal-

fjaer, den skal staa utenpaa, ellers skvaetter Bolten

ut igjen og saa stanser Knivene. Det staar her i

Illustrationen! — Jeg har ikke Brillerne med, saa

jeg kan ikke se Tegningen, sier Farn litt spakere.

Ta og skru paa den Fjaeren du som ser. Men gjor

det nu rigtig! Hadde det ikke vEeret saa langt skul-

de jeg gaat efter Brillerne mine.

Det hele er i Orden og Farn saetter sig op. Eleseus

roper efter ham: Og saa maa du kjore litt fort, saa

skjgerer Knivene bedre! Det staar her!

Isak kjorer og kjorer og alt gaar godt og brr!

sier Maskinen. Han efterlater sig en bred Vei av

faeldt Graes, det ligger saa pent i Linje, faerdig til

at breies. Nu ser de ham fra Husene og der kom-

mer alle Kvindfolkene, og Inger baerer lille Rebekka

paa Armen, skjent lille Rebekka bar laert at gaa for

laenge siden. Men der kommer de, fire Kvindfolk

med smaat og stort, og de haster med stive 0ine

nedover mot Vidunderet, de stimer. Aa hvor Isak

nu er maegtig og rigtig stolt, sittende frit hoit oppe,

i Helgeklaer og fuld Puds, i Troie og Hat, skjont

Svetten driver av ham! Han svinger i fire store

Vinkler og kjorer av en passe Teig, svinger, kjorer,
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slaar Graes, kommer forbi Kvindfolkene, de er som
faldne fra Himlen, de fatter det ikke, og brr! sier

Maskinen.

Saa stopper Isak og stiger av. Se, ban laengter vel

efter at bore bvad Menneskene paa Jorden sier,

hvad de nu monne ville orde! Han borer daempede

Utrop, de vil ikke forstyrre bam, Menneskene, paa

bans store Post, men de gjor frygtsomme Spors-

maal til bverandre og disse Sporsmaal borer ban.

Og for nu at vaere et venlig og faderlig Overbode for

alle opmuntrer Isak dem med at si: Jaja, jeg slaar

nu denne Teigen, saa faar dokker breie ban imor-

gen! — Du ser dig vel ikke Raad til at komme ind

og faa dig Mat? spor Inger overvaeldet. — Nei. Jeg

bar nu andet at gjorel svarer ban.

Saa oljer ban Maskinen igjen og later forstaa at

det er Videnskap ban ber drive.\ Saa kjorer ban og

slaar mere Graes. Langt om laenge gaar Kvindfol-

kene bjem.

Lykkelige Isakl Lykkelige Mennesker paa Sellan-

raa!

Han venter meget snart Naboerne nedenfor op-

over Markerne, Aksel Strom er en interesseret

Mand, ban kommer kanske imorgen. Men Brede

paa Breidablik ban er island til at komme alt inat.

Det skal ikke vaere Isak imot at forklare Slaama-

skinen for dem og vise dem bvorledes ban baand-

terer den i ett og alt. Han vil peke paa at saa jsevn

og glat Slaat er det umulig for Ljaaen og Menne-
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sket at saette. Men hvad en slik forste Rangs blaa og

red Slaamaskine koster det er heller ikke til at

naevnel

Lykkelige Isakl

Men da han for tredje Gang stopper Maskinen og

oljer den falder sandelig Brillerne bans ut av Lom-
men. Og det vaerste var at Gutterne saa det. Var del

en heiere Magt i dette, en Paamindelse om litt min-

dre Hovmod? Han hadde jo tidt hat Brillerne paa

og studeret Bruksanvisningen paa Hjemveien idag,

men intet forstaat, her hadde Eleseus maattet traede

til. Aaja Herregud, Kyndighet var vel god at hal

Og for at ydmyge sig selv vil Isak opgi at gjore

Eleseus til Jordbruker i Marken, han skulde ikke

naevne det mere. Ikke for det, Gutterne gjorde ikke

noget Numer av dette Uheld med Brillerne, tvaert-

imot, Skoieren Sivert kunde jo ikke bare sig, det

kunde han ikke, men han nappet Eleseus i iErmet

og sa: Nei kom nu, saa gaar vi hjem og braender op

Ljaaerne vore; han Far slaar for os! — Denne Spok

kom vel med.











/cf




